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Parafia pw.

we Wroc awiu
Najswietszej Maryi Panny Bolesnej

Przy wigilijnym stole Przy wigilijnym stole,

Łamiąc opłatek święty,

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty;

 
Że, jako mówi wam wszystkim

Dawne, odwieczne orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w waszym domu zasiędzie.

 
Sercem Go przyjąć gorącym,

Na ścieżaj otworzyć wrota -

Oto co czynić wam każe

Miłość - największa cnota.
Jan Kasprowicz

fot. L. Chołodecka
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Poznajmy się
Oni byli tu pierwsi

Większość pierwszych powojen-
nych mieszkańców Wojnowa i Stra-
chocina stanowili repatrianci ze 
Wschodu. O ich dziejach przypo-
mina m. in. znajdująca się w naszej 
kaplicy kopia obrazu Matki Bożej 
Pocieszenia z Hodowicy, pod którą 
wkrótce zawiśnie informacyjna tab-
lica. Wśród osób, które przyjechały 
do Wrocławia razem z obrazem, był 
pomysłodawca i fundator tablicy 
– Zdzisław Piwko. 
90 % tych, którzy zamieszkali tuż po 
1945 r. na naszych osiedlach to Kre-
sowiacy  – z  Dublan, Malechowa, 
Hodowicy,  Glinnej, Nawarii, Malicz-
kowic, Pustomyt, z samego Lwowa. 

Jak tu przybyli? 
Pan Zdzisław, obecnie prezes wroc-
ławskiego oddziału Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, w chwili 
opuszczania rodzinnej Hodowicy 
pod Lwowem miał 6 lat. – Wyjechać 
musiał każdy, kto nie chciał przyjąć 
obywatelstwa rosyjskiego – wspomi-
na. – Wzywano wszystkich po kolei 
do urzędu gminy, zwanego po ukra-
ińsku seleradą, tam się wypełniało 
kwestionariusze i określało termin 
wyjazdu. Mieszkańcy Hodowicy je-
chali w jednym transporcie z ludźmi 
z Basiówki. Z tej ostatniej wyjeż-
dżało ok. 600 rodzin, z Hodowicy  
ok. 2 tys. Dwutygodniowa podróż 
zaczęła się pewnego kwietniowego 
wieczora. Wyjeżdżaliśmy wozami, 
wśród paczek, skrzynek, ryczących 
zwierząt i płaczących dzieci,  a na po-
dwórzu stały już samochody z Ukra-
ińcami, którzy mieli wprowadzić się 
do naszych domów. „Ujeżdżaj w Pol-
szu” – słyszeliśmy. Najpierw jechali-
śmy 8 km wozami do stacji kolejowej, 
potem czekała nas długa podróż po-
ciągiem. Odbywała się właściwie na 

zasadzie „dobrej wódki i pieniędzy”, 
które trzeba było zanosić raz po raz 
maszyniście, by zechciał nas wieźć 
dalej.
Z. Piwko wspomina różne perypetie 
z długiej drogi – ryzykowny przejazd 
pociągu po chybocącym się moście 
pontonowym czy też zabawę, jaką 
urządzili sobie z kolegami na torowi-
sku podczas długiego postoju. Zaba-
wa tak pochłonęła chłopców, że po-
ciąg odjechał bez nich. Na szczęście 
jakimś sposobem został zawrócony 
i urwisów spotkała jedynie porządna 
bura. Tuż przed przekroczeniem gra-
nicy żołnierze radzieccy zamykali do-
kładnie wszystkie wagony. Ludzie byli 
przerażeni, po głowach kłębiła im się 
myśl, że są wiezieni nie do Polski, ale 
na Sybir. Obawy okazały się płonne. 
Po polskiej stronie wagony zostały ot-
warte, na przybyszów czekały pierw-
sze garkuchnie.
– Wysiedliśmy na wrocławskim dwor-
cu Nadodrze. Pamiętam jak przybyli 
wcześniej ludzie witali nas jajkami. To 
był czas świąt wielkanocnych – wspo-
mina dalej Z. Piwko. – Na dwor-
cu zatrzymaliśmy się jakieś 4-5 dni. 
W PUR-rze (Państwowy Urząd Re-
patriacyjny) przy ul. Ołbińskiej otrzy-
mywaliśmy posiłki, a także dostali-
śmy zapomogę pieniężną, ale miejsca 
do zamieszkania każdy musiał sobie 
szukać sam. Część mojej rodziny tra-
fiła na Maślice, część na Pilczyce. My 
przyjechaliśmy do obecnego Wojno-
wa za babcią, mamą mojej mamy, któ-
ra osiedliła się tu wcześniej przy ul. 
Wałowej.
Pan Zdzisław pokazuje „Formularz 
spisowy”, na którym jako datę przy-
bycia rodziny Piwko do podwroc-
ławskiego Wojnowa, zwanego wtedy 
Dublanami, podano 3 maja 1946 r. 
Z Dublan, miejscowości pod Lwo-
wem, przyjechała tu spora grupa re-
patriantów i to oni nowemu miejscu 
zamieszkania nadali nazwę swojej 

rodzinnej miejscowości. Dopiero 
w 1947 r. Dublany zostały oficjalnie 
przekształcone w Wojnów, a w 1951 
r. miejscowość została włączona do 
Wrocławia. Dzisiejszy Strachocin 
przez długi czas potocznie nazywany 
był „Drugim Swojcem”.
– Najpierw zatrzymaliśmy się przy 
obecnej ul. Odcinek – mówi. – Była 
tam jednak  za mała obora i mój oj-
ciec szukał innego domu. Ostatecznie 
trafiliśmy na ul. Leśną, gdzie w dwóch 
jeszcze domach mieszkali Niemcy. 
Wszystkim wówczas kierowali tu lo-
kalni „kamandierzy”, byli członkowie 
Gwardii Ludowej, wyposażeni przez 
władzę w specjalne uprawnienia, po-
siadający w broń. Jeden z takich pa-
nów nakazał Niemcom z wybranego 
domu przenieść się na górę. My zaję-
liśmy parter.
Przez pewien czas mieszkaliśmy ra-
zem z niemiecką rodziną i dobrze 
się dogadywaliśmy. Pamiętam taki 
szczegół – kiedy mojemu tacie zbiło 
się lusterko i nie miał jak się ogolić, 
Niemka użyczyła mu swojego. Gdy 
wyjeżdżała, przekazała informacje 
o miejscu ukrycia różnych przedmio-
tów i mówiła, by z nich skorzystać. 
Stąd do dziś mam na przykład po-
niemiecki zegar szafkowy. „Zwykli” 
ludzie z Niemcami żyli w zgodzie, ale 

Pan Zdzisław Piwko  fot. A. Combik
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ze strony wspomnianych „kamandie-
rów” spotykały ich różne nieprzyjem-
ności.
Pan Zdzisław wspomina słynne refe-
rendum z 1946 r., w którym zachę-
cano do głosowania „3 razy TAK”, 
wybory z 1947 r., na które zwożono 
ludzi pod przymusem; wspomina 
żołnierzy radzieckich rozbierających 
poniemieckie urządzenia ze starej 
przepompowni ścieków, spędzanie 
mieszkańców na zebrania w świet-
licy, zwoływane np. dla ogłoszenia 
jakiegoś milicyjnego komunikatu 
(zebrania ogłaszano poprzez walenie 
młotkiem w zawieszone na słupach 
lemiesze z pługów). Należał do ostat-
niego rocznika, który do szkoły pod-
stawowej chodził częściowo na Woj-
nów (gdzie zaraz po wojnie były tylko 
cztery pierwsze klasy), częściowo na 
Swojczyce. Pamięta jak początkowo 
uczniowie mogli jeszcze odmawiać 
modlitwę przed i po lekcjach. Potem 

modlitwy zakazano, zdjęto krzyże ze 
ścian.
– Mieszkańcy Wojnowa najpierw 
chodzili do kościoła do Dobrzykowic, 
które nazywano wtedy „Pustą Wsią”. 
Kościół w Dobrzykowicach należał 
do parafii w Gajkowie – tam chodzi-
ło się na religię. Całą moją ówczes-
ną edukację religijną zawdzięczam 
ks. Józefowi Lachowi z Gajkowa, 
wspaniałemu kapłanowi, który wiele 
przeszedł ze strony UB. W latach 50. 
zaczęły dojeżdżać do nas miejskie au-
tobusy i wtedy dostęp do kościoła na 
Swojczycach stał się łatwiejszy niż do 
Dobrzykowic. Wtedy też formalnie 
Wojnów został włączony do parafii 
św. Jacka.
Każdy z najdawniejszych mieszkań-
ców naszych parafialnych osiedli ma 
zapewne swoją własną, barwną i nie-
powtarzalną opowieść. Może warto 
podzielić się wspomnieniami? 

Notowała Agata Combik

Od 1798 r. był własnością rodziny 
Zatoków z Basiówki. W 1839 r. cór-
ka gospodarza, wychodząc za mąż za 
Jędrzeja Rączkowskiego, zabrała ze 
sobą obraz do Hodowicy. Mijały lata 
i wizerunek Maryi był tak zniszczo-
ny, że małżonkowie myśleli już o jego 
wymianie. Jednak 25 stycznia 1852 r. 
dostrzeżono, że obraz niespodziewa-
nie odnowił się, nabierając żywych 
barw. Zwołane komisje kościelne nie 
stwierdziły ingerencji osób trzecich. 
Obraz został umieszczony w kościele 
parafialnym w Hodowicy. Modlili się 
przed nim Polacy, Słowacy, Rusini, 
Czesi; wielokrotnie doświadczając 
cudownej pomocy Madonny. W 1932 
r. wizerunek został ukoronowany 
przez abp. Bolesława Twardowskiego. 
W 1946 r. został przywieziony do 
Wrocławia przez  hodowickiego pro-
boszcza ks. Jarosława Chomickiego. 
Najpierw trafił na Świniary. Osta-
tecznie został przekazany do kościoła 

św. Augustyna przy ul. Sudeckiej we 
Wrocławiu, który został ogłoszony 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
z Hodowicy. Kopia, która znajduje się 
w naszej kaplicy, została podarowana 
parafii przez ś.p. Józefę Piwko.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy

Obraz Matki Bożej Hodowickiej przechowywany 
w domu państwa Piwków fot. A.Combik

■ Rada Osiedla Strachocin-Swoj-
czyce-Wojnów oraz Klub Seniora 
przy Fundacji „Strachota” zaprosiły 
11 listopada mieszkańców naszych 
osiedli na Wieczorek Patriotyczny w 
siedzibie Rady Osiedla przy ul. Swoj-
czyckiej. Świętowanie rozpoczęła tra-
dycyjnie uroczysta Msza św. w inten-
cji Ojczyzny w kościele pw. św. Jacka. 
Przewodniczył jej ks. Krystian Hyla, 
w koncelebrze uczestniczył także 
ks. Jarosław Grabiak. W obchodach 
wziął udział m.in. poczet sztandaro-
wy Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej – Obwód Wroc-
ław-Śródmieście, prezes Światowego 
Związku AK Ludwik Walczak, do-
kumentalista tamtych czasów Feliks 
Trusiewicz (obaj są mieszkańcami 
naszych osiedli).
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
okolicznościowy program artystycz-
ny w wykonaniu uczniów ze SP nr 
8 na Kowalach, program multime-
dialny Rafała Fabiańczyka, obejrzeć 
wystawę instruktora PTTK Andrze-
ja Rumińskiego Pt. Legiony 1914-
1918 i wziąć udział we wspólnej 
biesiadzie, połączonej z degustacją 
miodów pitnych.

■ Mimo niesprzyjającej pogody pię-
cioro dzielnych pielgrzymów wyru-
szyło 17 października spod parafial-
nej kaplicy na rowerową pielgrzymkę 
do Trzebnicy, na uroczystości ku czci 
św. Jadwigi. Z kolei 14 listopada od-
była się kilkudziesięcioosobowa piel-
grzymka autokarowa do Wambie-
rzyc, zorganizowana z inicjatywy III 
Róży Różańcowej.

■ Diecezjalne Duszpasterstwo Mło-
dzieży zorganizowało w naszej pa-
rafii 5 grudnia adwentowe czuwanie 
młodych pod hasłem “Nauczycielu 
Dobry, co mam czynić”

W dwóch słowach
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W pewnej kramie niemieckiej, 
w Kresburgu, na Boże Narodzenie 
wszystkie dzwony rozbrzmiewają 
co roku z pięciominutowym opóź-
nieniem... Wyjaśnienie tego faktu, 
niezwykłego i prawdopodobnie je-
dynego, dostarczyła tradycja wraz 
z legendą, którą warto opowiedzieć, 
gdyż jest bardzo pouczająca.
Legenda mówi o pewnej niewieście 
z Kresburga, która nazywała się - jak 
bohaterka Fausta - Małgorzata, ale 
nie była młodziutką dziewczyną, lecz 
już zgrzybiałą staruszką, choć jeszcze 
pracowitą i nader pobożną.
Pewnego zimowego wieczoru, 24 grud-
nia, stara Małgorzata w swoim ma-
łym, ale schludnym domu pracowała 
przy świetle kaganka, robiąc na dru-
tach kaftanik. Była już noc, kiedy 
drzwi samotnego domku otworzyły 
się bezszelestnie i weszła Śmierć, led-
wie muskając Małgorzatę zimnymi 
i suchymi palcami. Staruszka spokoj-
nie podniosła na nią wzrok.
- Już czas? - spytała po prostu.
- Czas - skinęła potakująco Śmierć.
Małgorzata nie przerwała pracy.
- Musisz poczekać - powiedziała, nie 
przestając robić na drutach. - Wiem, 
że żyłam długo, i wiem, że zbyt długo 
nie nadchodziła moja ostatnia godzi-
na. Od dawna jestem przygotowana 
do tej drogi. Lecz teraz, w tym właś-
nie momencie nie mogę iść za tobą. 
Proszę cię, byś pozwoliła mi dokoń-
czyć ten wełniany kaftanik.

- To niemożliwe - odpowiada Śmierć. 
- Prawo jest prawem. Sama wiesz, że 
nie ja tu rozkazuję. Wykonuję tylko 
postanowienie Boże.
- Proszę cię jednak, żebyś odrobinę 
poczekała - nalega staruszka. - Ta noc 
jest inna niż wszystkie.
- Ile czasu potrzebujesz?
- Wystarczy dwie godziny.
- Dwie godziny to za długo - odpowia-
da Śmierć. - Chcesz być nieposłuszna 
wobec praw Bożych. Powinnaś za to 
być ukarana.
- To nieważne - mówi staruszka. - 
Wystarczy mi, że skończę ten kafta-
nik. Od tylu lat robię co rok wełnia-
ny kaftanik dla Dzieciątka, które się 
rodzi. A jeśli nie skończę. Dzieciątko 
zmarznie. Nie czujesz, jaki mróz?
- Dwie godziny lekceważenia znaku, 
który ci dałam tutaj - nalega surowa 
Śmierć - oznacza dwieście lat pokuty 
tam, nim będziesz mogła w pokoju 
osiągnąć niebo!
Małgorzata zadrżała.
- Dwieście lat!... Ale trudno... Dzie-
ciątko nie może zostać bez kaftanika. 
- I nie przerywa pracy.
Pracuje tak przez dwie godziny, pra-
wie do północy. Kiedy skończyła, 
wstaje i wychodzi z domu, a za nią jej 
nocny gość.
Po drodze spotkali Dzieciątko, które 
zstąpiło nago między ludzi. Małgo-
rzata przyklęknęła przed Nim i po 
raz ostatni włożyła Mu kaftanik, by 
nie zmarzło, tak samo jak czyniła to 

przez tyle już lat.
- A teraz dokąd idziecie? - spytało 
Dzieciątko dwóch wędrowniczek.
- Idę odbyć dwieście lat kary, by dostą-
pić potem szczęśliwości - odpowiada 
niewiasta - a ona towarzyszy mi, gdyż 
czekała dwie godziny, bym skończyła 
kaftanik dla Ciebie.
- Nie trać dłużej czasu - rzekło Dzie-
ciątko do Śmierci. - Ja sam odprowa-
dzę tę poczciwą staruszkę do miejsca, 
gdzie na nią czekają. - Bierze ją za 
dłoń i zawraca do raju, skąd dopiero 
co przybyło.
Wróciło czym prędzej, wiedząc, że jest 
oczekiwane na ziemi. Ale nie zdążyło 
dotrzeć do Kresburga punktualnie 
jak zazwyczaj. Było już pięć minut po 
północy. Dokładnie pięć minut, tyle 
czasu, ile trzeba było na dodatkową 
wyprawę do raju.
I od tego czasu, według legendy, 
dzwony w Kresburgu wybijają Boże 
Narodzenie z pięciominutowym 
opóźnieniem w stosunku do reszty 
świata.
A kiedy rozbrzmiewają o dwunastej 
pięć, zda się, iż chcą przypomnieć, 
że prawo może być naruszone tylko 
z miłości i że takiego naruszenia nie 
można karać, a nawet godzi się na-
gradzać, choćby na przekór wszyst-
kim prawom ludzi i czasu, jeśli oka-
że się to konieczne.

Pierro Bargellini  
Legendy chrześcijańskie. Antologia 

Wydawca: Wydawnictwo Księży Marianów

 Kaftanik dla Dzieciątka

Boże Narodzenie

Składniki:
- 1 opakowanie ciasta francuskiego
- 1kg filetów z łososia bez skóry 
- 2 białka jaja
- 1 szklanka śmietany
- 3 łyżki soku z cytryny
- kapusta włoska (kilka dużych liści)
- pęczek koperku (1-2 wedle upodoba-
nia)
- sól, pieprz (pieprz cytrynowy jest naj-
lepszy)

Wykonanie:
MASA:
Filety dociąć tak aby tworzyły dwa po-
dobne kawałki, wielkości blaszki w któ-
rej będziemy go piekli. Resztki łososia, 
które powstaną podczas docinania nale-
ży drobno posiekać.
Ubić sztywną pianę z białek, delikatnie 
wymieszać ze śmietaną, pokrojonym 
koperkiem i posiekaną rybą. Wstawić 
do zamrażarki, po około 30-45 minu-

Łosoś na kolację wigilijną
Karp jest oczywiście rybą numer 
jeden w tym dniu, ale może warto 
pokusić się o coś nowego.
Przepis otrzymałam od koleżanki 
i od kilku lat ten przepyszny łosoś 
gości na naszym (nie tylko) wigilij-
nym stole. Zachwyt jaki wzbudza 
smak, zapach i wygląd tej potrawy 
będzie nagrodą za włożoną pracę 
w jej wykonanie.Pr
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 ■ Począwszy od 10 listopada w każdy 
wtorek o godz. 19.00 odbywają się 
w naszej parafii spotkania biblijne. 
Prowadzone są na przemian przez 
ks. dr. Rajmunda Pietkiewicza, bibli-
stę, absolwenta m.in. Papieskiego In-
stytutu Nauk Biblijnych w Rzymie, 
oraz przez proboszcza naszej parafii 
– ks. Wojciecha Jaśkiewicza. Ks. R. 
Pietkiewicz przekazuje słuchaczom 
systematyczną wiedzę na temat hi-
storii Pisma św., tłumaczy czym jest 
natchnienie Ducha Świętego, dzięki 
którym powstały święte teksty, mówi 
o poszczególnych księgach i ich au-
torach. Na spotkaniach z ks. Wojcie-
chem prowadzona jest wspólna lek-
tura i rozważanie biblijnych tekstów.

 ■ O. Piotr Kurkiewicz OFM Cap 
– kapucyn z Poznania, który prowa-
dzi na Ukrainie Szkołę Życia Chrześ-
cijańskiego i Ewangelizacji św. Maryi 
z Nazaretu Matki Kościoła – gościł 
8 listopada w naszej parafii. Szkoła 
ma na celu ożywienie życia chrześci-
jańskiego, pomoc w osobistym spot-
kaniu z Bogiem i pogłębianiu z Nim 
więzi. Centrum Szkoły znajduje się 
w ukraińskim Krasiłowie, w Domu 
Rekolekcyjnym im. o. Pio, jej filie 
działają m.in. w Rosji, w Czechach, 
na Białorusi, w Izraelu oraz w Polsce 
– Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, 
Gliwicach i Rzeszowie. O. Piotr pro-
wadzi również na Ukrainie ośrodek 
rehabilitacyjny dla narkomanów i al-
koholików, który jest aktualnie roz-
budowany. Kapucyn dzielił się z nami 
historią własnego spotkania z Chry-
stusem i prowadził zbiórkę na rzecz 
ośrodka. Przedłużeniem jego słów 
była m.in. ewangelizacyjna scenka 
pantomimiczna zaprezentowana po 
Mszy św. o godz. 12.30 przez człon-
ków wrocławskiej Wspólnoty Żywe 
Kamienie.

Liturgiczny sovoir-vivre

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wiel-
kanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. 
Tyle przykazanie kościelne, czyli plan 
minimum, a i tak słyszałem już opi-
nie, że Kościół się narzuca, że nakazu-
je. Rozumiem, że można czuć niechęć 
do corocznego wypełniania zezna-
nia podatkowego, bo to obowiązek, 
a człowiek z natury obowiązki nie-
zbyt lubi. Ale Komunia święta, Ciało 
Chrystusa to nie obowiązek – to dar. 
 
Chrystus zaprasza nas do stołu i czę-
stuje. Trzymając się analogii do pro-
szonego przyjęcia jest co najmniej 
niegrzecznie odmawiać Gospodarzo-
wi, który chce nam dać to co najlep-
sze. W towarzystwie ujdzie, jeśli od-
mówimy raz czy drugi. Ale regularne 
odrzucanie hojności jest co najmniej 
w złym guście. Przynajmniej w tym 
przypadku nie grozi nam wyprosze-
nie, ale to chyba nie o to chodzi.

Swoją drogą zastanawiałeś się kiedyś 
jak ogromne zaufanie pokłada w nas 
Bóg? Szafarz podający Komunię nie 
ma wykrywacza nieczystych serc. 
Nikt nie sprawdza nawet, czy osoba 
podchodząca do ołtarza jest ochrzczo-
na. To Ty, ja, każdy nas sam decyduje. 
Tak jak wiele lat temu na Golgocie 
tak samo każdego dnia Bóg oddaje 
się w ręce człowieka – powierza mu 
samego siebie. Kładzie Ci się na dłoni 
i poddaje Twojej woli. To od Ciebie 
zależy, co zrobisz z tym darem. 

Ta decyzja nie jest trywialna, to za każ-
dym razem decyzja o tym, czy chcesz 
uczestniczyć w Zbawieniu: „Rzekł 
do nich Jezus: “Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna Człowieczego  
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie bę-
dziecie mieli życia w sobie. Kto spo-
żywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym(...)” ( J 6, 53-54).

Zauważ, że Chrystus mówi nie tyl-
ko o Zbawieniu (tym mniej lub bar-
dziej odległym na końcu czasów), ale 
o tym, że kto spożywa Ciało będzie 
miał życie w sobie. 

Czasem zdarzały mi się (i z przykroś-
cią muszę przyznać nadal zdarzają) 
dłuższe okresy kiedy przez zaniedba-
nie spowiedzi nie mogłem w pełni 
uczestniczyć w Eucharystii. To od 
razu ma przełożenie na życie codzien-
ne. I na sprawy ważne i na sprawy 
z pozoru błahe. Na pracę, podejmo-
wane decyzje, ale i na relacje z innymi 
ludźmi ba, samopoczucie. 
To nie ma nic wspólnego z magią ro-
dem z Harrego Pottera. Przyjęcie Ko-
munii to przyjęcie Boga z całym do-
bytkiem inwentarza: „Owocem zaś 
ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie.” 
(Gal.5:22-23)

Tomek

Komunia Święta
W pewnej kramie niemieckiej, 
w Kresburgu, na Boże Narodzenie 
wszystkie dzwony rozbrzmiewają 
co roku z pięciominutowym opóź-
nieniem... Wyjaśnienie tego faktu, 
niezwykłego i prawdopodobnie je-
dynego, dostarczyła tradycja wraz 
z legendą, którą warto opowiedzieć, 
gdyż jest bardzo pouczająca.
Legenda mówi o pewnej niewieście 
z Kresburga, która nazywała się - jak 
bohaterka Fausta - Małgorzata, ale 
nie była młodziutką dziewczyną, lecz 
już zgrzybiałą staruszką, choć jeszcze 
pracowitą i nader pobożną.
Pewnego zimowego wieczoru, 24 grud-
nia, stara Małgorzata w swoim ma-
łym, ale schludnym domu pracowała 
przy świetle kaganka, robiąc na dru-
tach kaftanik. Była już noc, kiedy 
drzwi samotnego domku otworzyły 
się bezszelestnie i weszła Śmierć, led-
wie muskając Małgorzatę zimnymi 
i suchymi palcami. Staruszka spokoj-
nie podniosła na nią wzrok.
- Już czas? - spytała po prostu.
- Czas - skinęła potakująco Śmierć.
Małgorzata nie przerwała pracy.
- Musisz poczekać - powiedziała, nie 
przestając robić na drutach. - Wiem, 
że żyłam długo, i wiem, że zbyt długo 
nie nadchodziła moja ostatnia godzi-
na. Od dawna jestem przygotowana 
do tej drogi. Lecz teraz, w tym właś-
nie momencie nie mogę iść za tobą. 
Proszę cię, byś pozwoliła mi dokoń-
czyć ten wełniany kaftanik.

- To niemożliwe - odpowiada Śmierć. 
- Prawo jest prawem. Sama wiesz, że 
nie ja tu rozkazuję. Wykonuję tylko 
postanowienie Boże.
- Proszę cię jednak, żebyś odrobinę 
poczekała - nalega staruszka. - Ta noc 
jest inna niż wszystkie.
- Ile czasu potrzebujesz?
- Wystarczy dwie godziny.
- Dwie godziny to za długo - odpowia-
da Śmierć. - Chcesz być nieposłuszna 
wobec praw Bożych. Powinnaś za to 
być ukarana.
- To nieważne - mówi staruszka. - 
Wystarczy mi, że skończę ten kafta-
nik. Od tylu lat robię co rok wełnia-
ny kaftanik dla Dzieciątka, które się 
rodzi. A jeśli nie skończę. Dzieciątko 
zmarznie. Nie czujesz, jaki mróz?
- Dwie godziny lekceważenia znaku, 
który ci dałam tutaj - nalega surowa 
Śmierć - oznacza dwieście lat pokuty 
tam, nim będziesz mogła w pokoju 
osiągnąć niebo!
Małgorzata zadrżała.
- Dwieście lat!... Ale trudno... Dzie-
ciątko nie może zostać bez kaftanika. 
- I nie przerywa pracy.
Pracuje tak przez dwie godziny, pra-
wie do północy. Kiedy skończyła, 
wstaje i wychodzi z domu, a za nią jej 
nocny gość.
Po drodze spotkali Dzieciątko, które 
zstąpiło nago między ludzi. Małgo-
rzata przyklęknęła przed Nim i po 
raz ostatni włożyła Mu kaftanik, by 
nie zmarzło, tak samo jak czyniła to 

przez tyle już lat.
- A teraz dokąd idziecie? - spytało 
Dzieciątko dwóch wędrowniczek.
- Idę odbyć dwieście lat kary, by dostą-
pić potem szczęśliwości - odpowiada 
niewiasta - a ona towarzyszy mi, gdyż 
czekała dwie godziny, bym skończyła 
kaftanik dla Ciebie.
- Nie trać dłużej czasu - rzekło Dzie-
ciątko do Śmierci. - Ja sam odprowa-
dzę tę poczciwą staruszkę do miejsca, 
gdzie na nią czekają. - Bierze ją za 
dłoń i zawraca do raju, skąd dopiero 
co przybyło.
Wróciło czym prędzej, wiedząc, że jest 
oczekiwane na ziemi. Ale nie zdążyło 
dotrzeć do Kresburga punktualnie 
jak zazwyczaj. Było już pięć minut po 
północy. Dokładnie pięć minut, tyle 
czasu, ile trzeba było na dodatkową 
wyprawę do raju.
I od tego czasu, według legendy, 
dzwony w Kresburgu wybijają Boże 
Narodzenie z pięciominutowym 
opóźnieniem w stosunku do reszty 
świata.
A kiedy rozbrzmiewają o dwunastej 
pięć, zda się, iż chcą przypomnieć, 
że prawo może być naruszone tylko 
z miłości i że takiego naruszenia nie 
można karać, a nawet godzi się na-
gradzać, choćby na przekór wszyst-
kim prawom ludzi i czasu, jeśli oka-
że się to konieczne.

Pierro Bargellini  
Legendy chrześcijańskie. Antologia 

Wydawca: Wydawnictwo Księży Marianów

 Kaftanik dla Dzieciątka

tach lekko zmiksować masę, doprawić.
RYBA:
Rybę doprawić solą i pieprzem skropić cytryną.
KAPUSTA:
Kilka dużych liści kapusty zblanszować 
– sparzyć chwilę w osolonym wrzątku.
FINAŁ:
Rozmrożone ciasto rozwałkować do wiel-
kości blaszki (duża keksówka). Wyłożyć 
blaszkę ciastem, tak aby na zewnątrz zo-
stał odpowiedni zapas. Na cieście ułożyć 

liście kapusty (też z zapasem). Położyć 
pierwszy płat ryby, następnie połowę 
zmrożonej masy rybno - jajecznej, drugi 
płat ryby i na koniec resztę masy. Owinąć 
rybę kapustą oraz  ciastem, które można 
ozdobnie skleić.
Piec 30-45 min ok. 200 stopni. Po upie-
czeniu warto zostawić je na chwilkę w 
otwartym piekarniku. Kroić w plastry 
i podawać ciepłe. SMACZNEGO!

Laura Chołodecka



Nasza Wspólnota

opracował Adam Fornalik
Śpiewnik

Boże Narodzenie

 
- W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. - Amen.

Zapalając świecę: 
- Światło Chrystusa. - Bogu niech będą dzięki.

Włączając światełka choinki: 
- Dziś Chrystus się narodził. -Radujmy się i weselmy.

Odczytanie fragmentu z Ewangelii wg św. Łk 2,1-20 lub wg św. Mt 1,18-25.

Modlitwa: 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy Ci za noc, w której posłałeś nam swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel wszystkim ludom i narodom daru miłości, 
zgody i życia w pokoju;
Wysłuchaj nas, Panie.
- Przy narodzeniu Jezusa aniołowie ogłaszali ludziom pokój. Obdarz Twoim pokojem nas, zebranych przy wigilij-
nym stole oraz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
- Wszystkich ludzi opuszczonych, samotnych, chorych, biednych pociesz i umocnij Twoją Dobrą Nowiną i życzliwością 
okazaną im przez bliźnich;
- Naszych drogich zmarłych, bliskich i znajomych obdarz blaskiem i szczęściem przebywania w wieczności Twojej 
chwały;
- Spraw, aby każda ludzka rodzina przez Jezusa “narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego stawała się 
prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Wspominamy dziś wydarzenie narodzin Jezusa, o którym słyszeliśmy w Ewangelii. Wyznajmy naszą wiarę: Wierzę 
w Boga i odmówmy modlitwę Pańską:  Ojcze nasz.

Modlitwa: 
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; 
spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojego światła w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Łamanie się opłatkiem i wzajemne życzenia.
ks. Wojtek

Modlitwa przed wieczerzą wigilijną 
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Zbliżają się święta Bożego Narodze-
nia. Bardzo miłe i wymowne w swej 
treści, bardzo ciepłe w swym charak-
terze. Warto sięgnąć na nowo do ich 
myśli i wartości, by stawały się coraz 
bardziej świadome i pełne obecno-
ści Chrystusa, bez narodzenia któ-
rego tych świąt w ogóle nie byłoby 
w naszym kalendarzu.
Kolędy
Według tradycji autorem pierwszej 
kolędy był Św. Franciszek z Asyżu. Do 
Polski zwyczaj śpiewania kolęd dotarł 
w XIV wieku. „Anioł pasterzom mó-
wił” - to przetłumaczony z oryginału 
prastary hymn łaciński z początków 
chrześcijaństwa. Ulubiona do dziś 
kolęda: „Przybieżeli do Betlejem” 
pochodzi z 1631 roku. Nastrojową 
kołysankę „Lulajże Jezuniu” Fryderyk 
Chopin wplótł w porywie tęsknoty 
za Ojczyzną do swego przepięknego 
Scherza h-moll. Jedna z najpiękniej-
szych i najchętniej śpiewanych kolęd 
przybyła do nas z Austrii, a znana jest 
chyba na całym świecie - „Cicha noc” 
[niemiecka - „Stile Nacht”, angielska 
- „Holly Night”]. Ułożył ją w noc 
wigilijną 1818 roku w Obersdorfie 
koło Salzburga ksiądz Joseph Mohr,  
melodię skomponował jego organista 
Franz Xavier Gruber. Wszystkie one 
niosą ze sobą radość Bożego Naro-
dzenia. Bez śpiewu kolęd nie tylko w 
kościele, ale też w naszym domu po-
zbawimy te święta czegoś bardzo waż-
nego, mianowicie ducha i treści wyda-
rzeń betlejemskiej nocy, które przejdą 
niezauważenie, zagubione gdzieś po-
między sałatkami zastawionego stołu 
i szumem gościnnych rozmów.
Opłatek
Wigilijną tradycją spotykaną jedynie 
w Polsce jest dzielenie się opłatkiem 
przed rozpoczęciem uroczystej wie-
czerzy. Zwyczaj łamania się opłat-
kiem, czyli białym, bardzo cienkim, 

niekwaszonym (inaczej: przaśnym) 
chlebem, symbolizuje gotowość do 
dzielenia się chlebem z innymi, do 
wybaczenia wszelkich urazów, do 
pojednania. Dzieląc się opłatkiem, 
składamy sobie serdeczne życzenia. 
Opłatki znane były Kościołowi od 
wielu wieków. Błogosławiono je pod-
czas nabożeństw i zanoszono tym, 
którzy nie mogli przybyć na wspól-
ną modlitwę. Natomiast polska tra-
dycja dzielenia się opłatkiem w dniu 
Wigilii pochodzi z XV stulecia, kie-
dy to prawo ich wypiekania otrzy-
mały wszystkie parafie. Tradycja ta 
upowszechniła się jednak później - 
w XVIII w. znana była szlachcie, 
w XIX -wszystkim stanom. Nazwa 
„opłatek” pochodzi z łacińskiego 
„oblatum”, czyli dar ofiarny.
Wolne miejsce przy stole
Nasze Boże Narodzenie to w tradycji 
zachowane wolne miejsce przy stole 
dla niespodziewanego gościa. „Kiedy 
tam (tj. w Betlejem) przebywali, nad-
szedł dla Maryi czas rozwiązania. Po-
rodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca 
w gospodzie” Dzisiaj grotą, stajnią bet-
lejemską jest nasz dom i serce. Czy jest 
w nim wolne miejsce dla niezwykłego 
gościa, dla Jezusa Chrystusa przycho-
dzącego w drugim człowieku? „Bo by-
łem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie”...
Choinka
Drzewko bożonarodzeniowe poja-
wiło się w XVI wieku, lecz prawdo-
podobnie już wcześniej występowa-
ło jako rajskie drzewo w misteriach 
o Adamie i Ewie, wystawianych 
w wigilię Bożego Narodzenia. Trady-
cja choinek narodziła się w Alzacji, 
gdzie wstawiano drzewka i ubierano 
je ozdobami z papieru i jabłkami (na-

wiązanie do rajskiego drzewa). Wiel-
kim zwolennikiem tego zwyczaju był 
Marcin Luter, który zalecał spędzanie 
świąt w domowym zaciszu. 
Do Polski przenieśli go niemiec-
cy protestanci na przełomie XVIII 
i XIX wieku, ale spotykany był wów-
czas jedynie w miastach. Na wsiach - 
i to niezbyt często - choinka pojawiła 
się dopiero w latach 20. XX wieku. 
Wyparła tradycyjną polską ozdobę, 
jaką była podłaźniczka (świerka lub 
sosnowa gałąź wieszane pod sufitem 
jako ozdoba w czasie świąt Bożego 
Narodzenia).
Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami 
choinkowymi były ciastka, pierniczki 
(wypiekane często w kształcie serc), 
orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie 
jabłuszka, własnoręcznie wykonywa-
ne w czasie adwentu ozdoby z bibuły, 
kolorowych papierów, piórek, wy-
dmuszek, słomy i źdźbeł traw, kłosów 
zbóż itp. Na gałązkach w wieczór wi-
gilijny zapalano świeczki i tzw. zimne 
ognie. Współcześnie, w zależnośći 
od kraju, ubiera się je nieco inaczej. 
Dekoruje się choinkę bombkami, 
cukierkami, papierowymi ozdobami 
(jak dawniej), srebrnymi i złotymi 
włosami anielskimi. W większości 
krajów drzewko ubiera wspólnie cała 
rodzina w dzień wigilijny. W krajach 
znajdujących się pod wpływem trady-
cji angielskiej i amerykańskiej drzew-
ko ubiera się wcześniej.
Do dzisiaj w wigilijny wieczór pod 
choinką znajdują się prezenty, przy-
niesione, w zależności od regionu, 
przez Aniołka lub Świętego Mikoła-
ja. Jest to tradycja rzadko spotykana 
w innych krajach, gdzie, jeśli w ogóle 
jest taki zwyczaj, prezenty są ofiarowy-
wane w Boże Narodzenie. W niektó-
rych tradycjach samo drzewko bywa 
niespodzianką dla dzieci i gości.

Krzysztof  „Z Chrystusem w życie”  
www. prasaparafialna.pl

Symbole świąt
Boże Narodzenie
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W dniu 19 listopada odbyła się 
w naszej parafii kolejna edycja „Za-
duszek jazzowych”, przygotowana 
przez Adama Fornalika.

W tym roku do wspólnego śpie-
wania zaproszono grupy wokalne z 
parafii Świętej Trójcy ze Żmigrodu,  
z parafii Świętego Michała Archanioła 
z Grodkowa oraz z parafii Najświęt-
szej Marii Panny Różańcowej z Pa-
bianic. Uroczystość swoim śpiewem 
uświetniła także nasza schola „Canto-
rum”. Dzieciaki i młodzież gościliśmy 
w parafii już od godziny 12.00.

Plebania i kościół wypełniły się na 
wiele godzin śpiewem i miłym gwa-
rem. Zaduszki były także okazją 
spotkania młodzieży z wielu parafii, 
która podczas wakacji uczestniczyła 
w rekolekcjach  w Tarnowie.  Przy 
wspólnym obiedzie i podwieczor-
ku wspominano letnie, rekolekcyjne 
zgromadzenia i zabawy. 

Główną część „Zaduszek” rozpoczę-
to wieczornym nabożeństwem oraz 
przedstawieniem przygotowanym  
przez młodzież  z naszej parafii  pt. 
„Przyjaciel modlitwy”.  Śpiew przy 
dźwiękach gitar i elektrycznych syn-
tezatorów rozbrzmiewał aż do 21.00, 
oklaskiwany przez parafian i gości. 
Uroczystość zakończono wspólnym, 
chóralnym odśpiewaniem „Tyś jest 
święty” oraz „Przyjacielu”.

Było to wykonanie oszałamiające, 
a dla wielu wzruszające. Na zakończe-
nie trzymając się za ręce odśpiewali-
śmy wspólnie Apel Jasnogórski.

Do zobaczenia w listopadzie 2010 
roku na kolejnych Zaduszkach! 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Tekst oraz foto Renata Piwko-Wolny

Zaduszki jazzowe
W naszej parafii
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Modlitwa w rodzinie

Czy ktokolwiek z nas, kto ma dzie-
ci, nie chciałby, aby były one mą-
dre, zdrowe, żyły dostatnio i były 
szczęśliwe? Karmimy je, ubieramy, 
opłacamy naukę, staramy się wpajać 
im określone zasady postępowania. 
Twierdzę jednak, że najważniej-
szą rzeczą, jaką możemy dla nich 
uczynić, to przybliżyć je do Boga 
i przekazać im wiarę. Uprzedza-
jąc pytanie “dlaczego?” odwołam 
się do słów św. Jana Chryzostoma. 

“Troszczymy się o różne dobra, które 
chcemy przekazać naszym dzieciom, 
ale nie troszczymy się o nich samych. 
Kształtuj najpierw duszę swojego syna 
a wszystkie inne dobra przyjdą same. 
Jeśli jego dusza nie będzie dobra, to 
pieniądze na nic mu się nie przyda-
dzą. Jeśli jego dusza będzie dobra, to 
bieda go nie dotknie. Chcesz pozo-
stawić mu bogactwo? Naucz go cnót 
(wartości), a w ten sposób będzie on 
potrafił pomnażać swoje dobra. A je-
śli nawet dóbr nie pomnoży, to i tak 
nie będzie on żył tak źle jak ci, którzy 
posiadają ogromne majątki” (homilie 
do Tymoteusza).
Jednym z miejsc, gdzie mamy szansę 
tak kształtować i troszczyć się o nasze 
dzieci jest właśnie modlitwa rodzin-
na, „bo gdzie są dwaj albo trzej zebra-
ni w imię moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18,20). Dwoje zebranych 
w imię Pana – to małżeństwo. A trzej 
zebrani w imię Pana? Czy nie należy 
przez to rozumieć „trojga: mężczy-
zny, kobiety i dziecka”? – pytał reto-
rycznie Klemens Aleksandryjski. Ro-
dzina staje się miejscem, gdzie rodzice 
wraz z dziećmi są zebrani w imię Pana 
Jezusa i gdzie On jest obecny pośród 
nich. O co więc chodzi w uczeniu 
dziecka modlitwy? Pierwszym celem 
winno być to, aby w dziecku wyrobić 
wewnętrzną postawę ukierunkowa-

nia na Boga, oraz dać mu odczuć, że 
są przestrzenie i czasy, które są prze-
znaczone dla kogoś większego niż 
mama i tata. 

Po tym wstępie, kilka praktycznych 
wskazówek, przetestowanych w wie-
lu modlących się rodzinach.
1. Jakie są warunki udanej modlitwy 
w rodzinie, udanego uczenia dzieci 
modlitwy? Najpierw rzecz oczywi-
sta: każdy z rodziców indywidualnie 
powinien pielęgnować w sobie prag-
nienie i potrzebę modlitwy i oczywi-
ście praktykować modlitwę. 
2. Następnie małżonkowie winni wy-
pracować formę swojej wspólnej mod-
litwy. Modląc się pomiędzy mamą 
i tatą dzieci będą nasiąkały ojcowskim 
i matczynym wymiarem Boga. 
3. Warto, aby w domu było jakieś 
miejsce, które będzie przeznaczone 
wyłącznie na modlitwę, taka rodzin-
na kapliczka, miejsce, które każdemu 
w rodzinie będzie się kojarzyło tylko 
z modlitwą. To może być np. specjal-
nie przystrojony róg pokoju. Tam war-
to umieścić obraz, krzyż, świece, itp. 
4. Ważne jest by wytworzyć rytuał 
modlitwy i to zarówno jeśli chodzi 
o sekwencję czasową czynności (np. 
modlimy się zawsze albo przeważnie 
przed kolacją, albo po bajce dla dzie-
ci), jak i jeśli chodzi o pewne zacho-
wania, czynności lub gesty podczas 
modlitwy (to może być coś bardzo 
prostego np. zapalanie świecy, po-
stawienie na stole figurki Maryi, czy 
krzyża).
5. Modlitwa to coś więcej niż słowa, 
a dorośli, niestety, często redukują 
modlitwę do ćwiczenia pamięci oraz 
ust. Dziecko natomiast żyje bardziej 
na poziomie nastrojów, uczuć, emo-
cji, wyobraźni, poczucia obecności. 
Dlatego warto pozwolić dziecku na 
wyrażanie modlitwy ciałem. Chodzi 
o gesty oraz mimikę twarzy: podno-
szenie rączek do góry, pochylanie się, 

smutek na twarzy, albo uśmiech, a na-
wet tańczenie może dać dziecku moż-
liwość wyrażenia modlitwy. Dla wie-
lu dzieci ogromnie ważny jest śpiew. 
Warto zauważyć, co dziecko lubi ro-
bić, jakie ma talenty (np. malowanie, 
czy rysowanie). Trzeba się postarać, 
aby to włączyło w modlitwę. Niech 
np. narysuje to, za co chciałoby dzi-
siaj podziękować, albo o co chciałoby 
prosić. 
6. Warto też dbać o czytanie Biblii. 
Chrześcijańskie życie modlitwy nie 
może rozwijać się bez jakiegoś kon-
taktu z Pismem św. Doświadczenie 
pokazuje, że dzieci bardzo żywo re-
agują na historię biblijne, zwłaszcza 
te starotestamentalne. Należy więc 
budować w dzieciach ten świat biblij-
nych postaci, historii, wydarzeń, świat 
biblijnej wyobraźni. Będzie to bardzo 
płodnie procentowało na dalszych 
etapach rozwoju. Warto co jakiś czas 
czytać historię biblijne, omawiać je 
z dziećmi, pokazywać obrazki, prosić 
by coś namalowały albo ulepiły z pla-
steliny. 

Jurek Prokopiuk
Pisząc korzystałem z tekstu ks. J.Poznańskiego SJ  
o rodzinnej modlitwie ze strony  www.mateusz.pl

Rozważania

fot. L. Chołodecka
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W lipcu tego roku grupa rodzin ze 
wspólnoty Ruchu Światło - Życie 
z naszej parafii i parafii w Kamieńcu 
organizacyjnie i finansowo wspierała 
rekolekcje dla małżeństw z Mołdawii 
i  Naddniestrza. Przy tej okazji nawią-
zaliśmy także kontakt z sercaninem, 
o. Tadeuszem Magierowskim, który 
pracuje w parafii w Rybnicy. Ojciec 
Tadeusz gościł w lipcu w obydwu na-
szych parafiach i opowiadał o swojej 
pracy misyjnej. Prosił, aby wszyst-
kim parafianom z naszej i kamienie-
ckiej parafii podziękować za złożone 
przy tej okazji ofiary, które wsparły 
działalność mołdawskiego Kościoła . 
Czynimy to chętnie, mówiąc wszyst-
kim Wam wielkie “BÓG ZAPŁAĆ”, 
ciesząc się, że w ten sposób mogliśmy 
konkretnie odpowiedzieć na apel pa-
pieża JP II z encykliki “Redemptoris 
Missio”: “Kościoły lokalne, chociaż 
zakorzenione są we własnym naro-
dzie i jego kulturze, winny (...) dawać 
i przyjmować od innych Kościołów, 
dary duchowe, doświadczenia dusz-
pasterskie, (...) jak też pracowników 
apostolskich i środki materialne”.
Przy tej okazji chcielibyśmy pokazać 
Wam jak żyje i z jakimi problemami 
styka się tamtejszy Kościół.
Pridniestrowska Mołdawska Repub-
lika (Naddniestrze) to niewielkie 
państwo, które powstało w wyniku 
rozpadu ZSRR. W 1990 roku ogło-
siło swoją niezależność i odłączyło 
się od Mołdawii. Parafie, w których 
pracują księża i bracia ze Zgromadze-
nia Księży Sercanów, znajdują się na 
wschodnim brzegu Dniestru i tworzą 
dekanat pridniestrowski. 

Świątynie zrównane z ziemią 
Historia Kościoła na tym terenie jest 
wyjątkowo dramatyczna. Zniszczenie 
większości istniejących świątyń oraz 
brak kapłanów to konsekwencja wie-

lu lat prześladowań religijnych. 
Gdy Naddniestrze było częścią 
ZSRR, komuniści zamykali kościo-
ły i likwidowali parafie. Świątynia 
w Raszkowie została zamieniona na 
magazyn zboża, a kościół w Bende-
rach przekazano jednej ze szkół. Po-
dobny los spotkał świątynię w Ryb-
nicy, gdzie zorganizowano warsztat 
stolarski. Osobną historię tworzy 
mała miejscowość Słoboda-Raszków, 
w dużej mierze zamieszkana przez Po-
laków. Budowę pierwszego kościoła 
wspólnymi siłami rozpoczęli wierni, 
jednak niedokończoną jeszcze świą-
tynię komunistyczne władze zrówna-
ły z ziemią. Dopiero rozpad Związku 
Radzieckiego i przemiany społeczno-
polityczne w Europie Wschodniej 
stworzyły nowe możliwości. Katolicy, 
głównie pochodzenia polskiego, za-
częli ofiarnie podejmować próby or-
ganizowania wspólnot parafialnych. 

Zbudować nowy Kościół 
Pierwszym sercaninem w Pridnie-
strowiu był ks. Henryk Soroka, który 
w grudniu 1990 roku rozpoczął pra-
cę w parafii pw. św. Marty we wsi Sło-
boda-Raszków. W następnych latach 
dołączyli do niego kolejni sercanie - 
obecnie w Mołdawii przebywa 9 księ-

ży i 2 braci zakonnych. Pracują oni 
w parafiach (Bendery, Tiraspol, Ryb-
nica, Raszków, Słoboda-Raszków) 
oraz w jednej placówce filialnej para-
fii Rybnica - Iwanówce. 
Od przyjazdu do Pridniestrowia 
pierwszego sercanina wiele się zmie-
niło. W Rybnicy wybudowano koś-
ciół. Trwają prace wykończeniowe 
w kaplicy dojazdowej w Iwanówce. 
W Tiraspolu rozpoczęto budowę 
świątyni i domu parafialnego. Zna-
czące zmiany zaszły w Benderach, 
gdzie dawniej były dwa kościoły ka-
tolickie. Zakupiono plac pod budowę 
nowej świątyni, obecnie zaś trwają 
przygotowania do rozpoczęcia prac 
budowlanych. 
Zasiane ziarno wytrwałej modlitwy 
miejscowych katolików, lata prześla-
dowań i cierpień dziś wydają plon. 
Odrodzenie Kościoła w Mołdawii 
jest widoczne. 
Sercanie obejmują posługą dusz-
pasterską około 1 500 katolików. 
W ramach duszpasterstwa parafialne-
go działają kręgi modlitewne i grupy 
apostolskie. Znaczącą rolę odgrywa 
Legion Maryi oraz wspólnoty rodzin. 

Odzyskać utracone dzieciństwo 
Oprócz pracy ewangelizacyjnej serca-
nie, zgodnie ze swoim charyzmatem, 
wiele uwagi poświęcają sprawom spo-
łecznym. W zorganizowanych przez 
nich kuchniach-stołówkach około 
600 biednych dzieci otrzymuje dar-
mowe obiady. Rozbite małżeństwa, 
alkoholizm, który doprowadza do 
nędzy, patologie, trudności ze znale-
zieniem stałej pracy to problemy ro-
dzin dzieci, które przychodzą do ser-
cańskich stołówek na ciepły posiłek. 
Utworzono przedszkole parafialne 
i świetlicę dziennego pobytu. Powsta-
ły kółka zainteresowań - wyszywania, 
projektowania odzieży, rysowania 
i malowania (batik). Dzieci mogą 
korzystać z pracowni komputerowej 

Misja nad Dniestrem
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i sali sportowej. Z myślą o dzieciach z 
rodzin patologicznych i dzieciach uli-
cy powstała “Pietruszka”- dom cało-
dobowego pobytu i opieki dla dzieci 
ulicy. Dom działa zaledwie od roku, 
ale już dziś można powiedzieć o sen-
sowności jego powstania. Do “Pie-
truszki” trafiają dzieci zaniedbane 
i opuszczone, a bywają przypadki, że 
wyrzucone z domu. Zainteresowanie 
ze strony pedagogów i wolontariu-
szy, różnego rodzaju zajęcia, a przede 
wszystkim gesty miłości to dla nich 
najlepsze lekarstwo i pomoc w odzy-
skaniu utraconego dzieciństwa.
Sercanie organizują również, bardzo 
potrzebną, pomoc dla chorych - naj-
częściej są to osoby samotne i obłoż-
nie chore - znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej. Pielęgniarki za-
trudnione w punktach medycznych 
mają około stu podopiecznych. Czę-
sto jest to jedyna opieka medyczna, 
na którą mogą oni liczyć. 

Tak wiele do zrobienia 
Jest jeszcze tak wiele do zrobienia... 
W planach jest utworzenie mini aka-
demika dla dziewcząt. Pojawiła się 
paląca potrzeba powstania domu dla 
ludzi samotnych w podeszłym wieku. 
Sercanie zbierają też środki na budo-
wę kościoła w Benderach i Tiraspolu 
oraz rozwój nowych struktur para-
fialnych. 
- Nieważne, jak dużo może ktoś 
ofiarować, ale jak wiele serca włoży 
w swój dar. Dlatego za każdą pomoc 
będziemy wdzięczni, a naszych do-
broczyńców polecamy Sercu Jezusa 
Miłosiernego. W imieniu dzieci pro-
simy dodatkowo o dar modlitwy, aby-
śmy mogli pracować jeszcze bardziej 
owocnie - mówi jeden z sercanów 
pracujących w Naddniestrzu. 

Jurek Prokopiuk  
 Izabela Bilińska-Socha (ze strony sercanie.pl)

Wizyta u Wambierzyckiej Królowej 
Rodzin, zwiedzanie sanktuarium, 
a także... zdobywanie górskich 
szczytów – tak wyglądała pielgrzym-
ka do Wambierzyc, zorganizowana 
14 listopada przez Róże Różańcowe 
naszej parafii.

– Pielgrzymka zorganizowana była 
przez Róże, ale nie tylko dla nich 

– mówi Mariola Knoblauch. –  Na 
nasze wyprawy zapraszamy wszyst-
kich chętnych. To był pierwszy taki 
wyjazd, ale na pewno nie ostatni; na-
stępny planujemy na wiosnę, koniecz-
nie w góry.
W drogę wybrała się pokaźna grupa 
osób, na czele z ks. Wojciechem. Nie 
brakło rodzin z dziećmi, przy czym te 
ostatnie oczywiście wykazywały się 
największą energią i siłami. A okazały 
się one potrzebne, bo krzepcy piel-
grzymi nie tylko nawiedzili sanktua-
rium w Wambierzycach, wzięli udział 
w Mszy św. i zwiedzili słynną szopkę, 
ale wybrali się również na pobliski 
Szczeliniec.
Kto nie zdecydował się na wspinacz-
kę, mógł spędzić miłe chwile na dole, 
przy szklance herbaty.

Członkinie Róż z nadejściem nowego 
sezonu „wyciągną” nas pewnie znów 
na pielgrzymkowe i turystyczne szla-
ki. Mają też inne marzenia – by w na-
szej parafii powstała Róża dziecięca, 
a także męska. Śmiałkowie będą mile 
widziani.

Notowała Agata Combik

Róże w drodze

fot. K.Świętochowska

fot. K.Świętochowska
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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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Różaniec otwiera nam niebo

Dlaczego RÓŻAniec?
Utożsamianie tej modlitwy z kwia-
tem róży jest zarówno symboliczne, 
jak i ogromnie ludzkie. Wszak róża 
wyraża doskonałość, symbolizuje 
ciszę i skupienie (często ornamenty 
na konfesjonałach), uważana jest za 
kwiat największej miłości i królową 
pośród wszystkich kwiatów. Piękno 
róży zachwyca i zastanawia. Trudno 
ją zerwać i zniszczyć, gdyż broni się 
cierniowymi kolcami. Róża emanuje 
miłością i tajemniczością. Trzeba zdo-
być się na odwagę i wytrwałość, aby 
mimo kolców zbliżyć się do róży i zo-
baczyć jej piękno. Róża symbolizuje 
drogę człowieka do Raju. Droga jest 
usłana kolcami i wyboista, ale cel … 
największy - NIEBO DLA DUSZY! 
Wśród samych katolików nie ma jed-
noznacznej postawy wobec modlitwy 
różańcowej. Jedni wielbią Różaniec 
widząc w nim gwarancję zbawienia, 
innym jest on obojętny, a jeszcze inni 
widzą w nim pustą dewocję – bez-
myślne „klepanie paciorków”. Jed-
ni sięgają po Różaniec codziennie, 
a inni wcale. Jedno jednak łączy nie-
mal wszystkich katolików – w ostat-
nich chwilach życia mają dłonie owi-
nięte różańcem!  
Dlaczego właśnie różańcem? Czyżby 
dlatego, że kojarzy się z modlitwą, 
że może być jej symbolem? A może 
właśnie dlatego, że to Różaniec otwie-
ra nam niebo...
Prawdziwa różańcowa pobożność to 
nie tylko przesuwanie paciorków ró-
żańca i powtarzanie słów Pozdrowienia 
Anielskiego. To przede wszystkim roz-

pamiętywanie tajemnic zbawczych!
Paweł VI napisał kiedyś „Różaniec 
wyzuty z religijnego zamyślenia po-
dobny jest do ciała bez ducha, a więc 
jest czymś martwym. Nie żyje, nie 
owocuje, nie przemienia, nic nie zna-
czy” bo nie prowadzi do zmiany serca!  
Nie jest to więc wyłącznie modlitwa, 
rozmowa, ale duchowość sprowadza-
jąca się do naśladowania Maryi przez 
przyjęcie postawy Jej Serca. 
Ona pierwsza swoim życiem „odma-
wiała” Różaniec. Żyła z oczami zwró-
conymi na Chrystusa. Przeżywała 
Zwiastowanie, Nawiedzenie, Naro-
dzenie, Ofiarowanie i...wszystko to 
„rozważała w swoim sercu” (Łk 2,51), 
Jeśli nie była z Chrystusem fizycznie, 
towarzyszyła Mu w sposób duchowy. 
Czerpała obficie łaskę z jednoczenia 
się z Jezusem w misteriach zbawczych. 
Rozmyślała nad Słowem Bożym i wy-
pełniała je, to znaczy wprowadzała w  
życie. Każdy kto tak czyni, kto wpro-
wadza Słowo Boże w swoje życie- już 
ociera się o świętość.
Przyjmując więc, z otwartym sercem 
Różaniec możemy od Boga otrzymać 
wszystko, co potrzebne nam w naszej 
wędrówce do nieba!  
Jan Paweł II tak ukochał modlitwę 
różańcową, iż mówił „to przemiła 
rozmowa dzieci z Matką, którą przyj-
mują w swoim domu”.
Jedna z naszych parafianek, mło-
da kobieta, żona i matka tak pisze 
o modlitwie różańcowej : 
„Różaniec jest dla mnie rozmową 
z Matką, zawsze cierpliwie słuchającą, 
zatroskaną, współczującą i taką dobrą. 
Ona w trudnych chwilach daje mi ulgę 
i pokój. To spotkanie z Niepokalaną 

pełną Łask, trzeba się tylko Jej oddać, 
powierzyć w jej ręce, a Ona sama po-
prowadzi...
Do Róży Różańcowej wstąpiłam prze-
szło 14 lat temu za namową ówczesnej 
zelatorki Helenki. Przyznaję, że wcześ-
niej sama nie modliłam się na
Różańcu, nie zaznałam przeogrom-
nej mocy tej modlitwy. Opatrzność tak 
pokierowała moim losem, że odbyłam 
pielgrzymkę do Medjugorie.
Tam nieoczekiwanie otrzymałam 
wielki dar – modlitwy sercem. Od-
kryłam na nowo Różaniec, zaczęłam 
kontemplować życie Maryi i Jezusa. To 
tak jak bym była z Nimi, a to wielka 
łaska...Mam pewność, że cokolwiek by 
się nie działo, Moja Matka mi pomoże. 
W Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie, 
Medjugorie wszędzie tam Maryja pro-
si abyśmy odmawiali Różaniec. Kto 
ma tyle siły aby Jej odmówić?   Ja nie.”
Tak, Różaniec to wielki wspólny mia-
nownik każdego maryjnego orędzia 
ostatniego stulecia. Maryja w objawie-
niach pojawia się z różańcem i wska-
zuje na modlitwę różańcową jako na-
rzędzie zbawienia. Chce wprowadzić 
ludzi w bogatą duchowość, nauczyć 
nas trwania przy Jezusie i otworzyć 
przed nami wielki skarbiec łask i cha-
ryzmatów.
Ten kto modli się na różańcu, wstąpił 
na drogę posłuszeństwa Bogu, na dro-
gę pokory, uwielbienia i ofiary. Chyba 
że porusza tylko ustami a jego duch 
„stoi w miejscu” …

Mariola Knoblauch  
zelatorka III Róży Różańcowej

Więcej o Różańcu i ludziach, którzy odnaleźli swo-
je miejsce w Różach Różańcowych, także w naszej 
parafii, już w następnym numerze.

Grupy parafialne


