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Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...
Jeszcze tak strasznie zapłaczę
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie...
I z taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy – serce mi pęknie,
Chrystusie...
Julian Tuwim

fot. L. Chołodecka

Poznajmy się
Kobieta z pasją

Znamy tę osobę ze szkoły, kościoła, z dziecięcych przedstawień czy
konkursów na parafialnym festynie.
Uśmiechnięta, kolorowa i zawsze
otoczona dziećmi. To oczywiście Renata Sowa – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszej parafii.
Okazuje się, że zamiłowanie do opiekowania się dziećmi miała już wtedy,
gdy... sama była dzieckiem. Jako uczennica szkoły podstawowej nr 53 gromadziła młodsze od siebie maluchy,
bawiła się z nimi, spacerowała. – To
była od zawsze moja pasja – wspomina. Po latach, już jako nauczycielka,
trafiła znów do tej samej szkoły przy
ul. Strachocińskiej. Najpierw pracowała w świetlicy, potem jako nauczyciel
przyrody i geografii, następnie jako katechetka i nauczyciel przyrody. Obecnie uczy jedynie przyrody, ponieważ,
zgodnie z przepisami, jako wychowawczyni klasy nie może jednocześnie
być katechetką. Oprócz pracy w szkole
pani Renatka ma jednak sporo innych
zajęć. Na Mszach św. dla dzieci można ją zobaczyć, jak „kieruje ruchem”
w kolejce dzieci czytających wezwania
Modlitwy Wiernych czy dodaje odwagi maluchowi, który ma wyrecytować
jakiś wierszyk. Ostatnio przygotowywała dzieci do występów z okazji Dnia
Babci i Dnia Dziadka. Przedtem był
bożonarodzeniowy montaż, złożony z
wierszy ks. J. Twardowskiego i kolęd.
W takich sytuacjach działają razem
z organistą Adamem Fornalikiem,
który dba o muzyczną stronę przedsięwzięcia. Pani Renatka bierze udział
w organizowaniu kolonii, zimowisk,
razem z dziećmi przygotowuje często
dekoracje kościoła.
Co mówi o pracy z dziećmi? – To praca ciężka, ale bardzo twórcza i wciągająca. Czasem wdzięczna, czasem nie
– tłumaczy. – W szkole cały czas dzieje się coś nowego, pojawiają się nowe


sytuacje, jest miejsce na nowe zajęcia,
pomysły. Nie wyobrażam sobie pracy,
która miałaby polegać na siedzeniu 8
godzin za biurkiem. Nie lubię monotonii. Cały czas biorę udział w rozmaitych kursach; nauczyciel musi wciąż
się dokształcać.
Jeden z ciekawszych pomysłów, realizowanych w szkole wspólnie z koleżanką, to „Noc odkrywców”. Uczniowie
nocą szukają w szkole poukrywanych
przedmiotów, wykonują doświadczenia i zadania na punkty (np. przygotowanie kolacji), bawią się w podchody.
Przygotowanie dzieci do występów,
np. w kościele, to spore wyzwanie.
– Mają zwykle sporą tremę. Niektóre
z nerwów „zacinają się”, inne stają się
bardzo ruchliwe. Trzeba umieć dodać
im otuchy, zachęcić. Nie sztuka pracować ze zdolnymi, pewnymi siebie
uczniami. Największą radość sprawia
praca z dzieckiem, któremu dzięki zaangażowaniu się w jakieś przedstawienie, recytację wierszyków, itd., udaje
się przełamać opory, uwierzyć w siebie.
To się często potem przekłada na sukcesy w innych dziedzinach – opowiada
pani Renatka.
Przyznaje, że bycie nauczycielem wiąże
się często z wielkim zmęczeniem. Ciągły gwar, sporo nadpobudliwych dzieci, które trzeba czymś zainteresować,
zająć, a czasem ostrzejszym głosem
przywołać do porządku.... – Ale i tak
je wszystkie kocham – mówi. – Bywa,
że mimo najlepszych chęci trudno jest
dopomóc dziecku zmagającemu się
z jakimiś problemami, często przyniesionymi z domu. Dużą pomocą
jest w takich sytuacjach szkolna pani
pedagog, osoba bardzo doświadczona. Taka nieduża szkoła, jak nasza na
Wojnowie, ma swoje plusy. Wszyscy
się znamy. Rodziców moich uczniów
mogę spotkać w sklepie, na ulicy, pod
kościołem. Dzieci wiedzą, że rodzice
usłyszą o tym, co się w szkole dzieje.
Renata Sowa ma swoje własne pociechy
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fot. Grzegorz Wolny

– Michała, Ewelinę i Piotrusia. - Przywykły już do tego, że mama cały czas
zajmuje się też innymi dziećmi – mówi
z uśmiechem. - I ja i moja siostra mamy
po trójce dzieci, więc w domu cały czas
jest wesoło. Również w wolne dni,
w czasie wakacji, wciąż jestem w towarzystwie dzieci. Nie odpoczywam „od
dzieci”, ale razem z nimi. Lubię je.
Jaki powinien być nauczyciel? – Musi
kochać swoją pracę, mieć całe morze
cierpliwości, być dobrym psychologiem, mieć w sobie coś z artysty. I być
dostępny w dzień i w nocy – mówi
pani Renata. A jak mówić dzieciom
o Panu Bogu? - Myślę, że podręczniki
do katechezy są nie do końca dostosowane do poziomu większości dzieci.
Prowadząc katechezę często korzystałam z opowiadań Bruno Ferrero. Czytaliśmy je, potem rozmawialiśmy o tym,
co Bóg mówi do mnie osobiście przez
daną opowieść, jakie to ma odniesienie
do mojego życia codziennego.
Plany na przyszłość? Być może uda się
zorganizować latem wyjazdowe rekolekcje dla dzieci z naszej parafii. A po
drodze jeszcze wiele okazji do dziecięcych „akcji”. Dzień Mamy, Dzień
Taty... Na pewno parafialna ekipa pod
wodzą pani Renatki niejeden raz nas
zaskoczy.
Agata Combik

W dwóch słowach

Liturgiczny sovoir-vivre
Triduum Paschalne – trzy dni łaski
Wielki Czwartek
Eucharystia wieczorna zaczyna się jak
każda inna Msza w dzień uroczysty.
Ale po hymnie „Chwała na wysokości
Bogu” milkną dzwony i organy, stopniowo zaczyna wkraczać klimat zadumy, refleksji i wyczekiwania. Swoją
kulminację ma po komunii, gdy przy
dźwięku kołatek następuje procesyjne przeniesienie Chrystusa Eucharystycznego do ciemnicy, z ołtarza znika
mszał, obrus, świece, gaśnie wieczna
lampka obok pustego otwartego na
oścież tabernakulum.
Wielki Piątek
Cisza i skupienie towarzyszą nam od
samego początku sprawowanej Liturgii Męki Pańskiej – no właśnie liturgii, bo Mszy tego dnia się nie sprawuje. Liturgia słowa skoncentrowana jest
na bolesnej części wydarzeń, od zapowiedzi proroka Izajasza, po opis Męki
Pańskiej z Ewangelii wg Św. Jana.
Adoracja Krzyża poprzez treść śpiewanych bez akompaniamentu organów pieśni, a zwłaszcza osobisty kontakt z Drzewem Krzyża mają jeszcze
bardziej otworzyć nas na to co się rozegrało prawie dwa tysiące lat temu.
Pomóc nam choć trochę wczuć się
w ludzki aspekt krzyżowania.
Bo śmierć na krzyżu dla Chrystusa
bolesna była zarówno jako człowieka
– ból, poniżenie, nadludzki wysiłek.
Ale bolesna była dla Niego jako Boga
– oto My, którym Bóg dał życie, miejsce na ziemi obracamy się przeciw Niemu w imię chwilowych przyjemności.

zegra się pamiątka najważniejszych
wydarzeń. Nie, nie chodzi o święcenie
pokarmów, choć być może dla wielu
to jedyny rytuał, nie do przegapienia
w tym czasie.
Światło paschału wnoszone podczas Liturgii Światła zwiastuje wielkie wydarzenia, które rozegrają się
po raz kolejny na naszych oczach.
Bezpośrednim wprowadzeniem do
uroczystego śpiewu „Alleluja” jest rozbudowana Liturgia Słowa – dziewięć
czytań, które pokazują najważniejsze
punkty w historii zbawienia. Może
wydać się długa, zwłaszcza jeśli przypadnie Ci miejsce stojące, ale warto
wsłuchać się w istotę każdego z przedstawianych wydarzeń. Zrozumieć, że
Golgota nie była jednorazowym oderwanym od historii epizodem. Bóg ma
plan zbawienia dla każdego z nas i dla
ludzi jako całości, i konsekwentnie go
realizuje nie bacząc na kłody jakie Mu
rzucamy pod nogi.
Wielokrotnie w historii w cudowny
sposób ingerował w wydarzenia aż
do kulminacji jaką było przyjście na
świat, śmierć i zmartwychwstanie.
Uroczyste „Gloria” po czytaniach
ze Starego Testamentu kończy oczekiwanie i rozpoczyna świętowanie
pamiątki zmartwychwstania. Wracają
dzwony, śpiewom towarzyszy dźwięk
organów, zmienia się wymowa tekstów. To już nie smutek i oczekiwanie,
ale celebracja radosnego faktu.

W ten sposób, w krótkie trzy dni,
przechodzimy od codzienności - poprzez smutek i zadumę - do wielkiej radości. Od oczekiwania do
świętowania. Żeby dobrze przeżyć
ten czas musisz tylko poświęcić kilka
godzin i wziąć udział w liturgii. To
tylko trzy dni, masz cały Wielki Post,
Wielka Sobota
żeby je zaplanować – zacznij już
teraz, może to będzie Twoje wielkoTo dzień ciszy i medytacji, która postne postanowienie?
zaczęła się procesją do Bożego Grobu
poprzedniego wieczora. Tego dnia roTomek

■ „Nauczycielu dobry, co mam czynić”
– to pytanie padało często w czasie adwentowego czuwania zorganizowanego w naszej kaplicy przez wspólnotę
„Dom na Skale”. Padło również z ust
młodego chłopaka, który – w ramach
specjalnej inscenizacji – pytał Jezusa o
życie wieczne. Pan nie chciał przyjąć
ofiarowywanego Mu laptopa ani innych gadżetów. – Po prostu bądź zawsze przy Mnie. Wszystko co robisz,
rób ze Mną – usłyszał młodzieniec. O
tym, że pełnia życia wymaga ryzyka
pójścia za Chrystusem przekonywał
ks. P. Wawrzynek, diecezjalny duszpasterz młodzieży. – Nie ryzykujesz, nie
żyjesz – twierdził. „Co mam czynić,
by mój brat, moja siostra mieli życie
wieczne” tłumaczył z kolei w konferencji proboszcz ks. W. Jaśkiewicz.
W ramach czuwania odbyła się Msza
św., nie brakło dobrej muzyki, pantomimy i adwentowych pierniczków
w czasie agapy.
■ W okolicach Świąt Bożego Narodzenia nie brakło w parafii NMP Bolesnej spotkań pełnych serdeczności,
ciepła i radości. W grudniu dzieci
spotkały się ze św. Mikołajem, któremu towarzyszyły parafialne aniołki,
a starsi mogli wziąć udział w organizowanej u nas po raz pierwszy – wigilii dla osób samotnych i nie tylko.
W styczniu dzieci, pod kierunkiem
pani Renaty Sowy i organisty Adama
Fornalika, zaprezentowały bożonarodzeniowy program artystyczny, a następnie przygotowały specjalne występy na Dzień Babci i Dzień Dziadka.
■ „W co wierzę? Jak żyć?” - to tytuł
rekolekcji wielkopostnych, jakie poprowadzi w dniach od 14 do 17 marca ks. Piotr Wawrzynek, diecezjalny
duszpasterz młodzieży. W ramach
rekolekcji przewidziane są osobne
spotkania dla młodzieży.

Nasza Wspólnota



Wspomnienia
Dublańczycy

Jak tu przybyli? Obecnie trudno
o bezpośrednie relacje pierwszych
przesiedleńców z Kresów Wschodnich, którzy przyjechali na Dolny Śląsk po wojnie. Minęło 65 lat,
a więc tych, którzy wówczas byli
dorośli, przeważnie nie ma wśród
nas. Urodziłem się już tutaj, 28 października 1946 roku, dlatego pisząc
o tamtych czasach, opieram się na
wspomnieniach rodziców czy dalszej rodziny.

Przesiedleńcy – 1945 r.

Pierwsze transporty kolejowe ze
Wschodu zostały skierowane na Dolny Śląsk w czerwcu 1945 r., a szczyt akcji przesiedleńczej przypadł na okres
od lipca 1945 r. do 1947 r. Objęto nią
ponad 2 mln. ludzi. Pierwsi przesiedleńcy ze Lwowa i okolic dotarli transportem kolejowym na stację Brockau
(Brochów) 8 lipca 1945 r. Mieszkańcy podlwowskich Dublan osiedlali się
wokół Oławy, w Godzikowicach, Jankowiczkach, Żórawinie i innych wioskach. Ale odważniejsi podążyli dalej
w poszukiwaniu swojego miejsca na
nowej ziemi. Wyruszyli furmankami
przez most w Oławie (bo most koło
Sępolna prowadzący do Swojczyc był
zburzony) i dotarli aż do niemieckiej


wsi Drachenbrunn przed rogatkami
Wrocławia. Tu znaleźli się w okolicy
bardzo podobnej do tej, jaką pozostawili na Wschodzie, w swoich Dublanach – także graniczących z miastem. Tam, aby dostać się do niego,
przekraczali rzekę Pełtew, tutaj mieli
rzekę Odrę. Tam we wsi na rogatkach
miasta była szkoła rolnicza Politechniki Lwowskiej, dawniejsza samodzielna Akademia Rolnicza (zresztą ciągle tak potocznie nazywana),
a w Swojczycach był Rolniczy Zakład
Doświadczalny niemieckiej uczelni.
Właśnie tutaj znaleźli się pracownicy dublańskiej Akademii Rolniczej,
którzy mieli za zadanie utworzyć
nową szkołę na gruzach niemieckiej
placówki. Byli to między innymi:
prof. Stanisław Bac, Aleksander Tychowski, Bolesław Świętochowski.
Tuż przed pierwszym transportem
przesiedleńców ze Lwowa trafili już
tutaj, prawdopodobnie delegowani
przez organizujące się władze polskie,
między innymi ludzie z Kielecczyzny,
byli członkowie Armii Ludowej oraz
byli żołnierze polscy. Oni to właśnie
organizowali akcję zasiedlania.
Zapewne liczne podobieństwa do
rodzinnej miejscowości zadecydowały o wyborze tego miejsca przez
przesiedleńców. Ze względu na to, że
większość nowych mieszkańców wsi
pochodziła z Dublan, tak właśnie nazwano wieś. Nazwa ta, obecna nawet
w zachowanych do dziś dokumentach, obowiązywała do 1947 roku,
gdy urzędowa komisja d.s. ustalania
nazw miejscowości zmieniła nazwę
na Wojnów.
Na początku ludzie zajmowali domy
całymi rodzinami, ze względu na bezpieczeństwo i tymczasowość sytuacji – sądzili, że niedługo i tak wrócą
z powrotem do Lwowa. Ale w miarę
upływu czasu młodsze małżeństwa
zajmowały nieduże domy, tzw. robotnicze, na Swojcu II (dziś Strachocin).

Nasza Wspólnota

W większych lokowano po dwie rodziny. Nasza rodzina, Dumańscy, zajęła
dom przy ul. Strachocińskiej 137 razem
z Pasierskimi. Potem, gdy powrócił
ojciec, dostał do zamieszkania domek
przy ob. ulicy Smoczej. Na ogół wszyscy w budynkach gospodarczych hodowali krowy, świnie czy drób, bo to
dawało własne wyżywienie. Np. przy
ulicy Smoczej prawie w każdym obejściu hodowana była co najmniej jedna krowa. Wymienię choćby niektóre
większe rodziny z Dublan: Daleccy,
Lachowscy, Pasierscy, Dumańscy, Cepuchowie, Pokrzywowie, Kuflowscy,
Wieczorkowscy, Zającowie, Siciarzowie, Huryszowie. Wieś DublanyWojnów była siedzibą gminy zbiorowej Wysłanowice – później nazwanej
Chrząstawą. Urząd gminy mieścił się
w budynku przy ul. Szkolnej (obecnie
ul. Wykładowa 3). Pierwszym sołtysem był Michał Lachowski, następnym Paweł Dalecki.

W Dublanach przed domem rodzinnym – 1996 r.

Pewnie z tęsknoty za lwowskimi
Dublanami często na rodzinnych imprezach śpiewano na nutę „Hej, hej
ułani...” takie słowa:

Hej, hej Dublany, sławna dziura w kraju
A kto w niej zamieszka, pójdzie wnet do raju.
Dziewczę umierało, jeszcze się pytało
Czy na tamtym świecie są Dublany trzecie...
Tadeusz Reder

Fotografie pochodzą z archiwum
pana Tadeusza Redera.

W dwóch słowach

Post nie tylko w Wielkim Poście
Post jest znany nie tylko w chrześcijaństwie, ale również w wielu
innych kulturach. Jednak w naszej
rzeczywistości bywa coraz bardziej
zaniedbywany, ponieważ związany
jest z pewnym trudem, a współczesny człowiek chętnie zrzuca z siebie
to, co trudne.
Wraz z brakiem postu można zaobserwować poszerzającą się skalę przeróżnych zniewoleń i uzależnień – od
alkoholu, papierosów, narkotyków,
zakupów, telewizji, komputera, internetu, jedzenia, wygody, przyjemności.
W zasadzie człowiek może się uzależnić od wszystkiego, czego używa. Co
ma wspólnego post i wolność? Post
ze swojej istoty związany jest z pozbawieniem się tego co przyjemne po
to, aby uczyć się panowania nad sobą.
Matka Boża w Mediugorje nawołuje
do postu i modlitwy. Post i modlitwa
są nierozdzielne: nie wystarczy sama
modlitwa ani sam post. Post i modlitwa uczą nas rozpoznawać swoje ubóstwo, słabości, grzech i to, że potrzebujemy zbawienia.
Trudności nie wynikają z postu, to
raczej post ukazuje nasze problemy.
Post odsłania nasze zależności i braki.
Odsłania także naszą psychikę, pychę,
egoizm, lęk przed brakiem. Modlitwa
i post mogą nam pomóc, ponieważ
oczyszczają nasze serce. Sprawiają, że
potrafimy odróżnić nasze realne potrzeby od potrzeb sztucznie wywołanych.
Post i modlitwa wedle objawień Matki Bożej z Mediugorje mogą stać się
darem dla innych, bardzo skuteczną formą wstawiania się za drugimi
w trudnych sprawach. 26.11.1981,
gdy widzący pytali o niektórych
chorych, Matka Boża odpowiedziała: Miejcie mocną wiarę, módlcie się

i pośćcie, a oni wyzdrowieją (...) Bądźcie cierpliwi i módlcie się o uzdrowienie. Dnia 21 lipca 1982 roku Matka
Boża powiedziała: Post i modlitwa
mogą zapobiec nawet wojnie i zawiesić prawa natury. Jak modlić się za
kapłanów? Matka Boża 21.01. 1982
odpowiada: Post i modlitwa.
Jezus po uzdrowieniu epileptyka odpowiada uczniom dlaczego ci nie
mogli wyrzucić złego ducha. Rzekł
im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko
modlitwą i postem. (Mk 9,29).
Okazuje się także, iż organizm człowieka również potrzebuje postu dla
własnego dobra. Post jest konieczny,
aby organizm mógł się sam wewnętrznie regenerować i jednocześnie chronić człowieka przed współczesnymi
chorobami związanymi z odżywianiem: miażdżycą, nadciśnieniem, wylewami, zawałami mięśnia sercowego,
reumatyzmem. Post uruchamia “wewnętrznego lekarza”, który oczyszcza
nasz organizm z chorych komórek
sprzyjających rozwojowi przeróżnych chorób.
Formy postu są różne w zależności od
możliwości i kondycji samego człowieka. Wiele osób potrzebuje postu
od jedzenia. Jeżeli muszę jeść np. słodycze, a więc występuje przymus, to
znaczy, że jestem uzależniony. Wiele osób potrzebuje postu od kawy,
komputera, telewizora. W Wielkim
Poście warto podjąć post, ponieważ wolność, którą świętujemy wraz
z przyjściem Chrystusa Zmartwychwstałego, związana jest także z naszą
walką i wyrzeczeniem. Z każdego uzależnienia bardzo trudno się wychodzi, ale ten okres liturgiczny zaprasza
do walki o swoją wolność, ponieważ
wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia. (List do Filipian 2,13)
Jola i Jurek Prokopiukowie

■ Ks. Piotr Wawrzynek, razem z grupą
świeckich animatorów, poprowadzi
w naszej parafii Seminarium Odnowy
Życia w Duchu Świętym – cykl spotkań, które mają na celu doświadczenie
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, wprowadzenie w podstawowe
prawdy chrześcijaństwa, odnowienie
łaski sakramentów chrztu św. i bierzmowania. Seminarium rozpocznie się
we wtorek 13 kwietnia; będzie trwać
7 tygodni. W tym czasie w kolejne
wtorki wieczorem będą się odbywać
spotkania modlitewne, konferencje, a następnie spotkania w grupach
– spotkania w mniejszym gronie osób,
z możliwością rozmowy i dzielenia się
swymi doświadczeniami.
■ Pochodzący z naszej oraz sąsiedniej
parafii członkowie Klubu Seniora
działającego przy Fundacji „Strachota” we Wrocławiu oraz zaprzyjaźnione z nimi osoby wzięli udział w sylwestrowym spotkaniu na Swojczycach.
Zaczęło się ono Mszą św. oraz adoracją
Najświętszego Sakramentu w kościele
pw. św. Jacka; następnie była wspólna
zabawa, biesiada oraz tańce.
■ Po styczniowej przerwie wznowił
działalność Krąg Biblijny. Na pierwszym lutowym spotkaniu, prowadzonym przez ks. dr. Rajmunda Pietkiewicza, można było zobaczyć jak
wygląda papirus, kodeks czy miedziana tabliczka, na której przed wiekami ryto teksty; posłuchać o zwojach
Pisma św. ukrytych w odludnych grotach, dowiedzieć się, kim byli masoreci i co znaczą tajemnicze znaki, stawiane przez nich przy tekście Pisma św.
Biblijne spotkania – wypełnione na
przemian wykładami oraz rozmowami i rozważaniami wokół Słowa Bożego – odbywają się we wtorki o godz.
19.00.
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W naszej parafii

Wigilia w parafii

Mówimy: “w tym dniu nikt nie
powinien być sam” zapraszając do
wigilijnego stołu samotnych, potrzebujących, poszukujących domu
i rodzinnego ciepła.
Naszą pierwszą parafialną Wigilię dla
samotnych i potrzebujących zorganizowano 21 grudnia 2009r. Wszyscy
zaproszeni rozpoczęli ją uczestnictwem w wieczornej Mszy św.
O godzinie 19.00 opłatek czekał na
stole, zapachniało ciastem i pierogami, rozległ się miły gwar w korytarzu
plebanii. To przybyli goście zaproszeni przez proboszcza, ks. Wojciecha
Jaśkiewicza, aby wspólnie zaśpiewać
“Bóg się rodzi”.
Na zaproszenie odpowiedziało blisko
30 osób, które radością oczekiwania
na narodziny Jezusa zechciały podzielić się z innymi.
Na początku odczytano fragment
Pisma Świętego o narodzeniu Pana
i odmówiono wspólną modlitwę.
Przełamano się opłatkiem z życzeniami miłości, spełnienia i dobrego
zdrowia. Niejedna łza pojawiła się
w oczach gości, gdy składając życzenia
pomyślności ściskali swoje dłonie.
Na tradycyjnie nakrytym stole pojawił
się barszcz z uszkami, pierogi, śledzie,
sałatka, ciasto. Jeszcze tylko wesoła

prezentacja “ na imię mam ...” (wesoła,
bo wszyscy starają się zapamiętać imiona pozostałych biesiadników - co przy
tej ilości osób jest prawie niemożliwe)
i zaczynamy wieczerzę.
Seniorzy opowiadali o zwyczajach
świątecznych z rodzinnych stron.
O pasterkach na Kresach, o potrawach na stole i ich symbolice, o snopach słomy stawianych w rogu izby
i rzucaniu kutii na sufit. Młodsi wspominali czasy kryzysu, gdy po karpia
i pomarańcze tworzono komitety kolejkowe.
Opowieści te szczególnie podobały
się dzieciom i młodzieży, która podczas Wigilii umilała czas grając kolędy na gitarach i skrzypcach. Po tym
przepięknym instrumentalnym koncercie rozpoczęto śpiewanie kolęd.
Poza tymi, które wszyscy doskonale znają, śpiewano kolędy regionalne a także po angielsku. Przy kawie
i ciastkach rozmawiano o propozycji
cyklicznych spotkań dla seniorów naszej parafii. Pomysł ten został przyjęty
wręcz entuzjastycznie! Każdy znalazł
także czas na osobistą rozmowę z księdzem proboszczem, z sąsiadami i nowymi znajomymi. Wieczór wigilijny
zakończono modlitwą i życzeniami
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Osoby starsze i chore zostały od-

wiezione do domu zorganizowanym
transportem.
Nie tylko dorośli mieli okazję podzielić się opłatkiem przy parafialnym
stole. Własną wieczerzę wigilijną
zorganizowała młodzież oazowa oraz
schola.
W salce parafialnej podzielono się
opłatkiem, kolędowano przy gitarze,
jedzono serniczki i uszka. Na stole
piętrzyły się kolorowe torby z prezentami za symboliczny “grosik”. “Taki
prezent to skarb” - powiedziała jedna
z dziewczynek oglądając ozdoby na
choinkę z kolorowego papieru. “Te
gwiazdy są bezcenne i niepowtarzalne, bo zrobiła je własnoręcznie moja
koleżanka!”.
Mądre są te nasze dzieciaki!
Wigilia to czas dla rodziny i przyjaciół, dlatego wspólnota naszej
parafii będzie czekać z radością na
kolejny taki wieczór, by podzielić
się opłatkiem. A jeśli czujesz się samotny pamiętaj, że przy naszym parafialnym stole wigilijnym zawsze
jest miejsce dla kolejnego gościa....
Renata Piwko - Wolny
fot. Laura Chołodecka
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Rozważania
Modlitwa małżeńska
Aby zrozumieć sens modlitwy
małżeńskiej, należy wrócić do sakramentu małżeństwa. Ma być on
pomocą na drodze powołania małżeńskiego. Pomoc polega na tym, że
przyjmując sakrament, zapraszamy
Boga, aby był obecny w życiu naszego małżeństwa. Im bardziej Bóg jest
obecny w naszym małżeństwie, tym
bardziej zbliżamy się do siebie, stajemy się prawdziwie jednością. Jednym ze sposobów obecności Boga
w naszym małżeństwie jest wspólna
modlitwa.
Modlitwa małżeńska nie jest możliwa, gdy jesteśmy skłóceni, dlatego,
jeżeli zachodzi taka potrzeba, musi
ją poprzedzać przebaczenie i pojednanie. Łukasz Ewangelista nadmienia, iż Maryja z Józefem przynieśli
dziecko ( Jezusa) do Jerozolimy, aby
je przedstawić Panu. (Łk 2,22b).
Tak samo małżonkowie stają razem
w modlitwie małżeńskiej przed
Bogiem i przedstawiają Mu swoje
problemy, radości i całe swoje życie.

Modlitwa małżeńska jest czasem
wsłuchiwania się w głos Boży, jego
plan dla naszego małżeństwa. W ten
sposób Bóg jest obecny w konkretach
dnia. Jest obecny w naszym życiu. To
On kształtuje nasze wspólne codzienne życie.
Modlitwa małżeńska może i powinna
się rozwijać. Można rozpocząć wspólnym “Ojcze nasz”, dziesiątką Różańca
albo koronką do Miłosierdzia Bożego. To dobry początek naszej modlitwy małżeńskiej, ale to dopiero punkt
wyjścia. Należy zrobić krok dalej
i własnymi słowami prosić, dziękować, przepraszać i uwielbiać Boga w

odniesieniu do różnych sytuacji, jakie
niesie nam życie. Dalszy etap modlitwy małżeńskiej może być związany
z czytaniem Słowa Bożego i wsłuchiwaniem się w Boży głos. Ważne jest,
aby dzielić się ze współmałżonkiem
zrozumieniem tego Słowa.
Modlitwa małżeńska z reguły będzie
możliwa wtedy, gdy każde z małżonków samo będzie się modlić. To jest
punkt wyjścia. Gdy rozmowa z Bogiem będzie ważna osobiście dla każdego z małżonków, to będzie ważna
też dla obojga.

Wrocławska Filia Szkoły Życia
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji
imienia Świętej Maryi z Nazaretu
Matki Kościoła powstała w maju
2005 r. i działa od jesieni tegoż roku.
Jesteśmy w niej wraz z mężem uczestnikami od 2006 r. (z przerwą w 2009
r.). Inicjatorem i odpowiedzialnym za
Szkołę jest o. Piotr Kurkiewicz OFMCap., który 15 listopada 2009 r. gościł
w naszej Parafii.
Tematem sesji zimowej w 2006 r. było
życie Abrahama. To było moje pierwsze, głębsze zapoznanie się z Księgą
Rodzaju Starego Testamentu. To było
także uświadomienie, że historia Abrahama może być także moją historią,
moją drogą zbawienia. Bóg zna moje
imię, zaprasza, bym odpowiedziała
na Jego miłość, wyszła ze starego życia (grzechu) i poszła za Nim, uwie-

rzyła w obietnicę, nie bała się oddać
Mu tego, co najcenniejsze, nie bała się
utracić, by zyskać życie wieczne.
Sesja Szkoły zbiegła się z czasem
Wielkiego Postu. Tak jak Abraham
był gotów oddać życie swojego syna
Izaaka Bogu, bo Mu zaufał, bo spotkał się z Jego miłością – tak w moim
sercu zrodziło się pragnienie złożenia
Panu Bogu w ofierze siebie, swojego
życia i wszystkiego, co w moim życiu
jest ważne. I tak na każdą niedzielę
Wielkiego Postu przygotowywałam
mój dar – mojego „Izaaka”, który
składałam na ołtarzu Mszy Świętej
jako moją osobistą ofiarę. Były to:
moje dobre imię (I niedziela), moja
mowa (II niedziela), moje poczucie
wartości (III niedziela), moją wolę
i uczucia (IV niedziela) i wszystko co
posiadam (V niedziela). To była moja

modlitwa i sposób na przygotowanie
się do przeżywania Wielkiego Tygodnia i Poranka Wielkanocnego.
Jeśli wyruszam w drogę, do której
wzywa mnie Bóg, muszę przyjąć, że
droga którą mnie poprowadzi nie będzie tylko usłana różami, ale to także
droga całopalenia. Muszę stanąć i powiedzieć: „Oto ja Panie. Co zechcesz,
to uczynię, czego zażądasz, oddam
Tobie.” Mogę to powiedzieć bez strachu (tak jak Abraham) tylko wtedy,
gdy będę widzieć Boga, spotkam Go
i doświadczę Jego miłości (tak jak Abraham pod dębami Mamre).
Niech czas Wielkiego Postu będzie
dla nas wszystkich takim spotkaniem
z Jezusem – w modlitwie, wyrzeczeniach i dobrych uczynkach.

Jola i Jurek Prokopiukowie

Szkoła Maryi
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Grupy parafialne

Czym jest Żywy Różaniec

Według Marii Pauliny Jaricot (1799 1862) – Fracuzki, założycielki Wspólnoty Żywego Różańca – to zjednoczenie serc w jedności tajemnic, które daje Różańcowi szczególną moc
nawracania grzeszników i upraszania łask, a członkowie Róż nieustannie, wzajemnie zagrzewają się modlitwą.
W pięć lat po założeniu Wspólnoty
Żywego Różańca odmawiano go już
we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i Kanadzie, a nawet w Indiach.
We Francji w 1834 roku Żywy Różaniec zrzeszał ponad milion wiernych,
a w 1862 roku, kiedy w nędzy i zapomnieniu umierała Paulina Jaricot,
francuska wspólnota liczyła sobie
2,25 mln członków.
Do Polski Żywy Różaniec przybył
w XIX wieku i szybko objął niemal
wszystkie parafie. Nawet dziś trudno
jest określić jak wiele jest Kół Różańcowych, gdyż nie istnieją żadne struktury organizacyjne ani nie ma żadnej
centrali Żywego Różańca. Pierwotna
– francuska organizacja miała pomagać w krzewieniu wiary i przeciwdziałać pleniącemu się złu i tak pozostało
na całym świecie do dnia dzisiejszego.
Ceremoniał Żywego Różańca określa
status, cele i zadania członków Żywego Różańca, a promotorem Różańca Świętego w Polsce jest o. Szymon
Niezgoda OP. Prawo erygowania
bractw różańcowych i stowarzyszeń
(w tym Żywego Różańca) powierzył
biskupom diecezjalnym dopiero Sobór Watykański II.

Żywy Różaniec oznacza:
• życie według Ewangelii, która jest
fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego,
• życie wiarą, nadzieją i miłością wierzyć w istnienie Boga, wierzyć
i ufać Bogu, kochać Boga i ludzi,
• elektrownię duchową, która zasila
wiernych mocą Bożą, pobudza ich do
pracy wśród ubogich, chorych, rodzin
wielodzietnych, ludzi zaniedbanych
religijnie i moralnie, alkoholików
oraz pobudza wiernych do dbałości
o dom Boży, szaty liturgiczne i krzewienie cnót moralnych,
• Żywy Różaniec jest jakby twierdzą
obronną, która broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią
duchową, laicyzmem, zepsuciem obyczajów itp.
• Żywy Różaniec składa się z żywych
Róż. Każda Róża składa się z dwudziestu osób, z których każda odmawia jeden dziesiątek Różańca, czyli
jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem.
Każdy z członków rozważa swoją
tajemnicę w odniesieniu do Trójcy
Świętej, do Kościoła, do Maryi i do
własnego życia. Każda bowiem tajemnica jest równocześnie tajemnicą
mojego życia, mojego szczęścia i mojego zbawienia. Podczas modlitwy różańcowej powinno nastąpić prawdziwe przylgnięcie sercem do Chrystusa
i Maryi w danej tajemnicy. W ten
sposób w Róży odmawiany jest codziennie cały Różaniec – dwadzieścia
tajemnic.
Jest to wieniec różany składany u stóp
Królowej.

Wspólnota Żywego Różańca
przy naszej parafii

Ma charakter modlitewno – formacyjny i zmierza do kształtowania postawy prawdziwej wiary i odpowiedzialności za rodzinę i Kościół.
Członkowie Żywego Różańca podejmując życie według Ewangelii pragną
dążyć do świętości i wyznawania wiary zgodnie z nauką Kościoła. Łączą
własne cele z apostolskimi zamierzeniami Kościoła poprzez codzienną
modlitwę wstawienniczą, rozważając
tajemnice Różańca.
Członkowie Żywego Różańca zobowiązują się do:
1. codziennego rozważania „swojej”
tajemnicy Różańca (osoby, które rozważają pierwsze z tajemnic w każdej
części zaczynają Różaniec od początku – od Wyznania Wiary itd.);
2. regularnego życia sakramentalnego;
3. uczestnictwa w spotkaniu formacyjnym i Eucharystii odprawianej
w intencji Żywego Różańca w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca;
4. wspólnej modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
w pierwszą niedzielę każdego miesiąca oraz 13 dnia miesiąca podczas Nabożeństwa Fatimskiego;
5. wspólnych prac na rzecz parafii
(np. prace porządkowe);
6. pobudzania innych parafian do
czynu apostolskiego;
7. uczestnictwa w rekolekcjach
i wspólnych pielgrzymkach (co najmniej jeden raz do roku);
8. symbolicznych składek pokrywających bieżące wydatki wspólnoty.
Mariola Knoblauch
zelatorka III Róży Różańcowej

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy powstawaniu naszego pisma.
O czym chcielibyście czytać? Jakie tematy warto poruszać? Czekamy na propozycje!
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