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Parafia pw.

we Wroc awiu

 
Najswietszej Maryi Panny Bolesnej

Przyjdź, Duchu Święty,
zginając (albo nie zginając) trawy,

ukazując się (albo nie) nad głową językiem płomienia,
kiedy sianokosy albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor

w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi
przywalą jodły kalekie w Sierra Nevada.

Jestem człowiek tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków,
nużę się prędko budowaniem schodów abstrakcji.
Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby � gura w kościele

podniosła dla mnie rękę, raz jeden, jedyny.
Ale rozumiem że znaki mogą być tylko ludzkie.

Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi
(nie mnie, bo jednak znam co przyzwoitość)

i pozwól, abym patrząc na niego podziwiać mogł Ciebie.

Veni Creator
Czesław   Miłosz
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Poznajmy się

Może nie wszyscy wiedzą, że z naszej 
parafii, z osiedla Strachocin, wywo-
dzi się dwóch kapłanów – których  
w Roku Kapłańskim (i nie tylko), 
warto w szczególny sposób oto-
czyć modlitwą: o. Michał Jednoróg 
OFMConv oraz ks. Wojciech Jedno-
róg. O kilka słów dla naszego para-
fialnego pisma poprosiliśmy tym ra-
zem pierwszego z nich – o. Michała:

–Czy odkrycie powołania dokonało 
się właśnie tu, na Strachocinie (wte-
dy należącym do parafii św. Jacka)? 
Dlaczego Ojciec zdecydował się zo-
stać akurat franciszkaninem? 
Ostateczną decyzję o wstąpieniu do 
zakonu franciszkańskiego podjąłem 
dwa miesiące przed maturą – pamię-
tam jak w niedzielne popołudnie 
powiedziałem o tym rodzicom i ro-
dzeństwu – jednak sama myśl o ka-
płaństwie towarzyszyła mi od wcze-
snego dzieciństwa, a  z upływem lat 
krystalizowała się. Muszę wspomnieć, 
że dobry klimat wzrostu mojego po-
wołania stwarzali, oprócz rodziców, 
księża: Jarosław Grabiak – proboszcz 
oraz ks. Waldemar Kontek, wikariusz 
naszej parafii i duszpasterz grupy 
młodzieży, która spotykała się w każ-
dy piątek w salkach. Obaj księża byli 
bardzo otwarci na pomysły młodych. 
Jeśli chodzi o wybór franciszkanów, 
to zdecydowała osoba św. Maksymi-
liana Kolbego. Przykład jego życia  
i śmierci sprawił, że chciałem należeć 
do tego samego zakonu co właśnie 
ten Święty!

– Jak wygląda droga do ślubów za-
konnych i święceń kapłańskich? 
Gdzie Ojciec zaczynał swoją forma-
cję?
Klasztor w Głogówku, opolskie. Od-
wieźli mnie Mama i Tato; było to 
16 września 1997 roku. Tam przez 
roczny postulat weryfikowałem swo-

ją decyzję o wstąpieniu do Zakonu 
oraz poznawałem duchowość fran-
ciszkańską. Kolejny rok spędziłem  
w Kalwarii Pacławskiej koło Przemy-
śla, gdzie odbywając nowicjat przygo-
towywałem się do złożenia I ślubów 
zakonnych. Następne 6 lat spędziłem 
w Krakowie, odbywając studia filozo-
ficzno-teologiczne; w trakcie 5 roku 
złożyłem wieczyste śluby zakonne. 

– Zdaje się, że miał już Ojciec oka-
zję pracować na kilku placówkach. 
Gdzie to było i jak wyglądała posłu-
ga w tych miejscach?

Po zakończeniu nauki seminaryj-
nej, jako diakon, przez rok uczyłem 
katechezy młodzież gimnazjalną  
w Sanoku, a następne 2 lata pracowa-
łem w szkole podstawowej w Kowa-
rach. Bardzo dobrze wspominam ten 
okres! Święcenia kapłańskie przyją-
łem właśnie w tym czasie w Krako-
wie, 2 czerwca 2007 roku.

– Obecnie pracuje Ojciec na Słowa-
cji, w wiosce Spišský Štvrtok (Spiski 
Czwartek) niedaleko Popradu. Sło-
wacy mają mało miejscowych kapła-
nów czy są inne powody dla których 
właśnie tam Ojciec pracuje?
Tak, mijają 2 lata, jak zacząłem pra-
cować na Słowacji. Poprosił mnie  
o to kustosz słowackiej kustodii fran-
ciszkanów, ze względu na trudną sy-
tuację personalną naszego zakonu  
w tym kraju. Po upadku komunizmu 
w dawnej Czechosłowacji właśnie pol-
scy franciszkanie rozpoczęli odnowę 
życia franciszkańskiego na Słowacji.

–Ile jest tam klasztorów?
Oprócz klasztorów franciszkanów 
brązowych i kapucynów, są 4 nasze: 
w Bratysławie, Lewoczy, Brehowie  
i Spiskim Czwartku. W przeciwień-
stwie do Polski, liczba franciszka-

Nasz człowiek na Słowacji

o. Michał Jednoróg

Z młodzieżą w Słowackim Raju
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■ Tegoroczne Triduum Paschalne 
przeżywaliśmy wyjątkowo uroczyście, 
a w jego przygotowanie zaangażowa-
ło się bardzo wielu parafian. Świą-
teczna dekoracja kaplicy była dziełem 
Tadeusza Knapa, Ireny i Magdaleny 
Kujawy oraz Renaty Sowy. W Wielki 
Czwartek i Wielki Piątek mogliśmy 
usłyszeć – niedawno powstałą – scho-
lę liturgiczną złożoną z dorosłych 
osób. Śpiewu uczyli się pod kierun-
kiem Małgorzaty i Marka Waszniew-
skich (którym tuż po wielkopiątko-
wej liturgii urodziła się córeczka!), 
związanych ze scholą u wrocławskich 
dominikanów. Nowo powstała schola 
liturgiczna naszej parafii bynajmniej 
nie kończy działalności wraz ze świę-
tami! Jej członkowie mają zamiar re-
gularnie się spotykać i ubogacać śpie-
wem kolejne uroczystości. Wszyscy 
chętni są mile widziani.

■ Szczególnym wydarzeniem podczas 
świątecznych obchodów był chrzest 
dorosłego człowieka, Konrada, któ-
ry odbył się w naszej kaplicy podczas 
Wigilii Paschalnej. Pan Konrad był 
przygotowywany do przyjęcia sa-
kramentów przez ok. 2 lata przez ks. 
Piotra Wawrzynka; w uroczystości 
uczestniczyli członkowie wspólnoty 
„Dom na Skale”.

■ Zakochaj się na wiosnę – głosił 
wielki baner umieszczony nad wej-
ściem naszej kaplicy. Zapraszał on 
wszystkie osoby poszukujące po-
głębienia relacji z Bogiem na Semi-
narium Odnowy Wiary. Obecnie 
aż do końca maja trwa cykl coty-
godniowych wtorkowych spotkań  
w ramach Seminarium.

■ Pierwsza Komunia Św. odbędzie 
się w naszej parafii 16 maja, roczni-
ca Pierwszej Komunii Św. – tydzień 
później.

W dwóch słowach
nów na Słowacji jest bardzo mała, 
bo jest tam zaledwie dwudziestu kil-
ku zakonników, z czego połowa to 
Polacy.

– A jak z językiem? Pewnie Ojciec 
już biegle mówi po słowacku? Czy 
nauka była trudna?
Życie zmusza do szybkiej nauki! 
Bardzo trudno jest Polakowi mówić 
poprawnie po słowacku. Gramatyka 
tego języka jest zbliżona do polskiej, 
ale właśnie dlatego trudno jest nie 
popełniać błędów. 

– Czy praca duszpasterska na tam-
tych terenach różni się od pracy  
w Polsce? 
Nie, nie ma zasadniczych różnic. Dla 
mnie czymś nowym i trudnym jest 
posługa w parafii wiejskiej. Dodat-
kowo jest dość rozległa, ponieważ 
należą do niej jeszcze 3 inne wioski. 
Mamy więc pod opieką 4 kościoły, do 
których dojeżdżamy. 

– Jak wygląda „zwykły dzień” fran-
ciszkanina w Spišskim Štvrtku?
Tak, trudno mówić o „zwykłym dniu”, 
bo od kiedy jestem zakonnikiem nie 
wiem co to nuda - stale coś się dzie-
je! Wspólnotę klasztorną tworzymy 
we trzech: gwardian, czyli przełożo-
ny - jest Polakiem, Słowak oraz ja. Po 
porannych modlitwach, które zaczy-
namy o 6.30 jemy wspólne śniadanie; 
następnie moi współbracia idą do 
pracy w szkole. Ja natomiast, jako tzw. 
ekonom klasztoru staram się o do-
czesną stronę jego funkcjonowania. 
Posiłki przygotowujemy sobie sami 
- najczęściej gwardian gotuje obiad. 
Popołudnia i wieczory poświęcamy 
na pracę z grupami duszpasterskimi 
oraz odprawianie Mszy św.

– Oprócz pracy w parafii powierzono 
Ojcu także inne zadania. Na czym 
polegają?
Rzeczywiście, od listopada ubiegłego 
roku jestem odpowiedzialny za dusz-

pasterstwo powołaniowe w naszej ku-
stodii. Prowadzę więc dla młodzieży 
dni skupienia oraz organizuję waka-
cyjny wypoczynek. Ta praca jest dla 
mnie dużym wyzwaniem, któremu 
mam nadzieję podołać!

– Słowacja kojarzy się z pięknymi 
górami, a okolice Spišskiego Štvrtku 
należą do bardzo malowniczych. 
Czy franciszkanie często wyruszają 
na górskie szlaki?
Mieszkam na Spiszu, a ten rzeczywi-
ście jest piękny! W sąsiedztwie roz-
ciąga się „Słowacki Raj”, który jest 
parkiem narodowym, a prócz tego 
ze swojego okna widzę Tatry, więc 
miejsc do wędrówek jest wiele. Każ-
dego miesiąca staram się gdzieś wy-
skoczyć, zazwyczaj z młodzieżą lub 
gośćmi, którzy mnie odwiedzają.

– A czy Ojciec często zagląda  
w rodzinne strony? Część parafian, 
zwłaszcza „świeżo upieczonych”, 
pewnie Ojca nie zna. Kiedy mogą 
mieć szansę na spotkanie? 
Zasadniczo mój pobyt w domu ro-
dzinnym ogranicza się do dwóch kil-
kudniowych odwiedzin w ciągu roku. 
Jedynie w czasie, gdy mieszkałem  
w Kowarach, udawało mi się wpadać 
częściej. Dlatego właśnie bardzo sła-
bo znam swoją parafię… Pamiętam 
jednak o niej w swoich modlitwach, 
zwłaszcza za nowe powołania – tak 
młoda parafia, jaką jest nasza, powin-
na mieć więcej powołań! Właśnie 
powołania są prawdziwą wizytówką 
parafii oraz kapłanów w niej pracu-
jących. Jestem przekonany, że nowy 
Ksiądz Proboszcz „wyśle” do Bożej 
służby co najmniej kilkoro młodych 
– czy to  do kapłaństwa, czy też do 
życia zakonnego!

Rozmawiała Agata Combik
Foto: Archiwum o. Michała Jednoroga OFMConv
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Wspomnienia

18 marca w Rybnicy, 1500 kilo-
metrów od Wrocławia, był jednym  
z pierwszych ciepłych i słonecznych 
dni tej wiosny. 

Po przejechaniu przez most na Dnie-
strze i granicy Republiki Naddnie-
strza, państwa nieuznawanego przez 
nikogo oprócz Rosji, od razu zauwa-
żamy błyszczące w słońcu wieże sąsia-
dujących ze sobą cerkwii prawosław-
nej i kościoła katolickiego św. Józefa, 
który jest celem  naszej podróży. To 
sąsiedztwo jest znamienne - wszędzie 
będziemy spotykać się z mieszaniną 
kultur, narodów i języków. 

Ledwie wchodzimy na teren kościel-
ny a zewsząd słyszymy powitanie, 
które wśród tamtejszej wspólnoty 
katolickiej jest jak nasze "Dzień Do-
bry" - "Slawa Isusu Christu". Szybko 
uczę się odpowiadać - "Na wieki sla-
wa". Wita nas misjonarz, sercanin,  
ks. Tadeusz Magierowski, który  
w lipcu ubiegłego roku w naszej para-
fii opowiadał o swojej pracy misyjnej 
na Wschodzie.

Wieczorem ostatni dzień nowenny 
przed jutrzejszym odpustem św. Jó-
zefa. Chociaż to dzień powszedni, to 
ludzie licznie przychodzą na Eucha-
rystię i nabożeństwo połączone z mo-
dlitwą wstawienniczą ks. Tadeusza 
nad swoimi parafianami. Kapłan na-
kłada ręce na przystępujących modląc 
się, aby Duch Święty odpowiedział na 
ich potrzeby i problemy. 

Widzę, że wiele osób jest poruszo-
nych tą modlitwą - niektórzy ocierają 
łzy, inni, dotknięci mocą Ducha Świę-
tego leżą przed Najświętszym Sakra-
mentem. To tylko zewnętrzne znaki 
działania Ducha, które tutaj nikogo 
nie dziwią. Gdy później widzimy jak 

wielu przystępuje do Sakramentu Po-
kuty jesteśmy pewni, że najważniejsze 
dokonało się w ich sercach.

Wieczorem rozmawiamy z ks. Tade-
uszem o jego parafii. Gdy piętnaście 
lat temu rozpoczynał swoją posługę 
jako pierwszy kapłan po prawie 60 
latach oświeconego materializmu 
i zburzeniu poprzedniej świątyni, 
wskazano mu teren starego cmen-
tarza i śmietniska jako miejsce na 
kościół. Do prowizorycznej kaplicy 
przychodziło 30 osób. Ale dla Boga 
nie ma nic niemożliwego. 

Dziś parafia to ok. 250 osób i piękna 
świątynia. Ks. Tadeusz jest mianowa-
nym przez lokalnego biskupa egzor-
cystą w diecezji Kiszyniów. 

Słuchając jego słów przekonujemy się, 
że diabeł rzeczywiście istnieje i działa, 
szczególnie tam, gdzie przez tak wiele 
lat brakowało posługi Kościoła - spra-
wowania Eucharystii, sakramentu 
pojednania, chrztu. Jednak Jezus jest 
żywy i prawdziwy - słyszymy jak przez 
posługę Kościoła uwalnia od zniewo-
leń, leczy i daje nowy sens i nadzieję. 

19 marca, dzień odpustu na św. Józefa 
przekonuje mnie, że ten rodzący się 
na wschodzie Kościół, żyje. W uro-
czystościach prowadzonych przez 
biskupa Antona z Kiszyniowa uczest-
niczy ok. 300 osób, chyba wszyscy 
parafianie i osoby z zewnątrz, w tym 
wielu prawosławnych, a do komunii 
przystępuje zdecydowana większość 
obecnych, chyba tylko poza prawo-
sławnymi. 

Dziwne dla nas doświadczenie - litur-
gia sprawowana jest w języku polskim 
i rosyjskim przez biskupa pochodzenia 
rumuńskiego, a niektóre pieśni śpiewa 
się po ukraińsku! Poza tym tak wielu 
parafian angażuje się w różnego rodzaju 
przygotowania i oprawę uroczystości. 

Tego samego dnia wieczorem spo-
tykamy się z małżeństwami, które 
na zaproszenie małżeństw z Wrocła-
wia przeżywały w Polsce rekolekcje. 
Mimo wielu codziennych trudno-
ści, często dla nas niewyobrażalnych 
(przeciętne wynagrodzenia ok. 200 
dolarów - przy porównywalnych z 
naszymi cenami - wypłacane są często 
częściowo lub wcale...) wielu z nich 

U przyjaciół na Wschodzie

Cerkiew i kościół w Rybnicy to przyjaźni sąsiedzi
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W dwóch słowach

 ■  Wszyscy chętni – nie tylko członko-
wie Żywego Różańca – są zaproszeni 
na pielgrzymkę do Krzeszowa i okolic 
organizowaną przez Róże Różańcowe 
naszej parafii 8 maja. Organizatorzy 
zapewniają, że każdy znajdzie tu coś 
dla siebie – seniorzy, młodzież, rodzi-
ny z dziećmi. Sercem spotkania będzie 
Eucharystia, nie braknie też modlitwy 
różańcowej, oprócz tego jednak w pla-
nach jest – dla chętnych – wyprawa 
w plener, atrakcje dla dzieci lub czas 
spędzony na spokojnej towarzyskiej 
pogawędce. Zapisywać się można po 
Mszach św. w niedzielę 25 maja lub 
zgłaszając się do księdza proboszcza. 

■  Jako parafianie chcemy uczestniczyć 
w ważnych wydarzeniach, które już 
wkrótce odbędą się we Wrocławiu – 
jednym z nich będzie przygotowywa-
ne przez wrocławskie wspólnoty wiel-
kie czuwanie modlitewne na Ostrowie 
Tumskim, wieczorem 22 maja, przed 
uroczystością Zesłania Ducha Świę-
tego. Czuwanie, pod hasłem „Wiatr 
z wyspy”, obejmie modlitwę, koncert, 
Eucharystię. 
Z kolei 12 czerwca po Mszy św. o godz. 
10.30 w kościele NMP na Piasku wy-
ruszy Marsz Rodzin. Dotrze on na 
ul. św. Antoniego, gdzie odbędzie się 
koncert plenerowy zespołu Arka No-
ego. Już teraz warto zaplanować czas!

■ Wizytacja kanoniczna, przepro-
wadzona przez bp. Andrzeja Sie-
mieniewskiego, odbędzie się w na-
szej parafii 15 czerwca (przesunięta  
z 6 czerwca z powodu beatyfikacji ks. 
J. Popiełuszki). 
Wtedy też, podczas Mszy św. o godz, 
18.00, młodzież przyjmie sakrament 
bierzmowania.  Bp Andrzej Siemie-
niewski będzie u nas w tym roku go-
ścił także podczas wrześniowego od-
pustu parafialnego.

dzieli się z innymi tym, co posiadają. 
Szczególnie porusza mnie postawa 
małżeństwa Żeni i Katii, którzy sami 

żyjąc skromnie, oddają jeszcze część 
tego co posiadają i swój czas dzieciom 
z domu dziecka. Spracowane, twarde 
ręce Sierioży pokazują ile sił włożył  
w budowę Kościoła. 

Prawdziwe filary wschodniego Ko-
ścioła to jednak proste, starsze kobie-
ty, które z narażeniem życia, wśród 
komunistycznych prześladowań, 
przechowały wiarę, chrzciły i kate-
chizowały. Jedna z nich, niemalże 
stuletnia, skarżyła się, że już prawie 
nic nie widzi. „Nie martw się, nie-
długo zobaczysz Jezusa!” - mówi jej 
ks. Tadeusz. Jakkolwiek zabrzmiało 
to dziwnie, taka jest przecież nasza 
nadzieja.

tekst oraz foto Jerzy Prokopiuk
Katia uosabia słowa Jezusa "więcej szczęścia jest  

w dawaniu aniżeli w braniu" (Dz20,35)

Ten banał kłuje w uszy od wczesnego wtorkowego rana. W radio, w pracy, 
w kolejce. Koniec wolnego = koniec świętowania. Ależ skąd! To dopiero 
początek. 

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! A sko-
ro zmartwychwstał to jest z nami. Dlatego nie możemy przestać świętować.  
40 dni postu i 2 dni wesela to by było nie fair!

Świętować zwycięstwo Chrystusa to zaprosić go do swojego serca, do swo-
jej pracy, swojej rodziny. To cieszyć się nie prezentami, okazją do spotkania 
i nieco dłuższego weekendu. Cieszyć się, że na końcu naszych dni nie będzie 
pustki. Cieszyć się, że On tam na nas czeka.

W tym nie ma chwilowej euforii, więcej jest chłodnej kalkulacji. Bo po raz ko-
lejny Chrystus przypomina nam, że nasze życie ma sens, że jest cel ku któremu 
dążymy – On sam.

Niech ta radość wejdzie w nasze życie i nie zakończy się na Poniedziałku 
Wielkanocnym, jej granicą niech nie będzie Wniebowstąpienie, czy nawet 
Święto zesłania Ducha Świętego.

To tylko kamienie milowe na drodze naszego życia. Tak jak coroczna cele-
bracja Wielkiej Nocy pozwalają  nam odnowić tę radość, podsycić ją, odku-
rzyć z naszych codziennych trosk. Dlatego „weselcie się już, zastępy Aniołów,  
w niebie weselcie się, słudzy Boga.”

Tomasz

Święta, święta i po świętach...
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W naszej parafii
Wielki PiątekWielki Czwartek Wielka Sobota

foto Laura Chołodecka
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Liturgiczny sovoir-vivre

Cykl o postawach liturgicznych po-
stanowiłem zacząć od najtrudniej-
szej z nich – siedzenia. Wielu powie 
„hola, hola, a co trudnego jest w sie-
dzeniu?” – według mnie wiele, ale 
po kolei.

Siedzenie – to postawa związana  
z uważnym słuchaniem, dlatego sie-
dzimy podczas czytań i homilii. Ma 
nam to pozwolić skupić się na Słowie. 
Ale to właśnie podczas siedzenia naj-
łatwiej nam się rozproszyć. O czym 
myślisz, kiedy już wygodnie (na ile 
to możliwe w ławce) umościsz się na 
miejscu? O terminach w pracy? Zu-
pie, którą trzeba doprawić? O arcyfa-
scynującym układzie słojów w opar-
ciu ławki przed Tobą? Zwróć uwagę 
na najbliższej mszy.

To zupełnie naturalne. W końcu czas 
Eucharystii nie jest oderwany od na-
szego życia. Jest jego częścią, a nasze 
małe i duże kłopoty niesiemy ze sobą 
cały czas.
Kiedyś zapytałem kapłana jak mam 
walczyć z tymi wszystkimi rozprosze-
niami. Powiedział mi bardzo prosto: 
Oddaj to Panu Bogu, a sam skup się 
na słuchaniu. W końcu najbardziej 
natrętne są sprawy, które najbardziej 
Ci leżą na sercu. Jeśli je oddasz Bogu, 
on Ci pomoże. Kto wie, może właśnie 
w dzisiejszym czytaniu usłyszysz od-
powiedź na swoje wątpliwości i pyta-
nia?

To nie jest łatwe i sam nieraz doświad-
czam tego, że po chwili siedzenia nie 
wiem o czym czyta lektor. Ale staram 
się, bo chcę się starać – Słowo Boże 
jest warte tego wysiłku. 

Dlatego na najbliższej mszy św. sią-
dę wygodnie i otworzę uszy i serce. 
Szczerze polecam.

Tomasz

Jak na tureckim kazaniu

foto Laura Chołodecka
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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!

Kontakt do redakcji agataco@wp.pl | laurac@poczta.onet.pl | jjprokopiuk@gmail.com
Skład i przygotowanie do druku: Laura Chołodecka | Korekta: Anna Makuch
Adres parafii:  ul. Tatarakowa 1;   51-516 Wrocław
Druk: Drukarnia PRINT s.c. Dobrzykowice ul. Stawowa1b

Nasz przyszły kościół

Parafialna kaplica przy ul. Tatarakowej nie za-
spakaja wszystkich potrzeb naszej wspólnoty, 
zbliża się czas budowy większej świątyni. W pla-
nach jest budynek na 450 miejsc siedzących. 

Poniżej przedstawiamy koncepcję rozbudowy 
kościoła przygotowaną przez mgr inż. arch. Ka-
rola Pietruchę oraz mgr inż. arch. Krzysztofa 
Mroziuka.

W naszej parafii

przeleciał ptak przepływa obłok
upada liść kiełkuje ślaz
i cisza jest na wysokościach
i dymi mgłą katyński las

Zbigniew Herbert, “Guziki” 

10 kwietnia 2010


