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Parafia pw.

we Wroc awiu

 
Najswietszej Maryi Panny Bolesnej

Krew płynie z Twojego boku
wakacje a taki blady
i właśnie dla tego wierzę
żeś wszechmogący słaby
że w jarzębinach wisisz
dzwońce cię podziobały
właśnie dlatego kocham
że jesteś wielki mały
rozeszły się całkiem drogi
zgubiło się i odkryło
pozostał człowiek i Pan Bóg
mój grzech moja miłość

Jan Twardowski



Nasza Wspólnota2

Poznajmy się

Drugim kapłanem pochodzącym  
z naszej parafii jest ks. Wojciech Jed-
noróg. Podobnie jak jego starszy 
brat, o. Michał, nie przebywa obec-
nie w Polsce. Studiuje na Papieskim 
Uniwersytecie Gregorianum w Rzy-
mie, gdzie został wysłany na studia 
licencjacko - doktoranckie z zakresu 
prawa kanonicznego.

Ile lat mija w tym roku od Księdza 
święceń kapłańskich?
– Dokładnie pięć. 21 maja 2005 roku 
zostałem wyświęcony na kapłana  
w archikatedrze wrocławskiej i po-
słany do pracy duszpasterskiej w tej-
że diecezji.
Jaka była Księdza pierwsza parafia?
– Pierwsze i póki co ostatnie miejsce 
mojej pracy duszpasterskiej to Namy-
słów, parafia św. Piotra i Pawła, któ-
rej proboszczem jest ks. prałat Alek-
sander Matyka. Z tą parafią łączą się 
wspaniałe wspomnienia – przede 
wszystkim postać i postawa same-
go proboszcza, szczególna atmosfera 
jaka panowała na plebanii – otwar-
tość, serdeczność. Tego się nie zapo-
mina i na pewno myślami wracam do 
tamtego szczególnego dla mnie czasu.

To stamtąd został Ksiądz wysłany 
na studia do Rzymu.
– Studia rzymskie zakończyły te dwa 
lata krótkiego pobytu i pracy w Na-
mysłowie. Trzeba było zostawić coś, 
co wówczas starałem się budować, 
wzmacniać, poszerzać – mam nadzie-
ję, że jak najmniej napsułem. A więc 

ministranci (sam nigdy ministrantem 
nie byłem, a więc dużo zabrało mi 
czasu zanim sam odnalazłem się jako 
ich opiekun), grupa modlitewna św. 
Ojca Pio, grupa biblijna, wolontariat 
i oczywiście katechizacja w Zespo-
le Szkół Rolniczych w Namysłowie. 
Trzeba było pożegnać się z ludźmi,  
z którymi budowało się pierwsze 
duszpasterskie relacje. Musiałem opu-
ścić tę szczególną atmosferę małego 
miasteczka, która jak najbardziej mi 
odpowiadała. Ale wspaniałe dla mnie 
jest również to, że pomimo upływają-
cego czasu z chęcią tam wracam – do 
miejsc i do ludzi. 
Przyjaźnie nie znają ani odległości 
ani granic.
Czy decyzja o pozostawieniu dusz-
pasterstwa i rozpoczęcie nowego eta-
pu realizacji swojego powołania była 
łatwa?
– Była zaskoczeniem. A na tamten 
czas mogę powiedzieć, że była bar-
dzo nieprzyjemnym zaskoczeniem. 
Telefon z kurii zastał mnie w szko-
le, na przerwie. Wśród wrzawy, rado-
ści i śmiechu młodzieży odebrałem 
wiadomość, że nazajutrz mam stawić 
się do kurii we Wrocławiu. Domyśli-
łem się po co. Po zakończeniu rozmo-
wy zdążyłem odwrócić się jeszcze do 
okna, żeby uczniowie nie zauważy-
li jak ukradkiem ocierałem łzy, któ-
re popłynęły po policzku – na pewno 
nie z radości.
Myślę, że ten moment dobrze obra-
zuje zmianę jaka dopiero czekała na 
mnie – z wiru pracy duszpasterskiej, 

radości i aktywności parafialnej – do 
ciszy, skupienia, wysiłku intelektual-
nego i zupełnie innych wyzwań, jakie 
niosły ze sobą studia. Inny świat.
Jakie były pierwsze doświadczenia 
po przylocie do Rzymu?
– Sama podróż już była dla mnie do-
świadczeniem zupełnie nowym, bo 
nigdy wcześniej nie leciałem samolo-
tem.  A po przylocie czekały na mnie 
zupełnie nieznane mi doświadczenia 
– na początek „uderzenie” rzymskim 
upałem, a zaraz po nim zderzenie  
z  językiem włoskim, którego na do-
brą sprawę nie znałem. 
Jak wyglądały pierwsze zajęcia na 
uniwersytecie?
– Poprosiłbym może o następne py-
tanie...
Jak się Ksiądz odnajdywał w tej no-
wej rzeczywistości?
– Początki były ciężkie. Nowe obo-
wiązki sprawiały, że dzień rozpoczy-
nał się dla mnie niezmiennie o 4.45. 
W ciągu dnia wykłady, intensyw-
na nauka prawa kanonicznego, a do 
tego dochodził język. Na poznawanie 
Rzymu jako takiego nie było możli-
wości. Z czasem dopiero przyszła ra-
dość z poznawania tego wspaniałego 
i najbardziej urokliwego miasta. Po-
znawanie zupełnie odmiennej od na-
szej kultury Italii – samych mieszkań-
ców, ich zwyczajów, sposobu życia, 
myślenia. Z czasem też przyszły: lite-
ratura włoska, długie spotkania i roz-
mowy o życiu z Włochami, pierw-
sze znajomości i przyjaźnie, pozna-
wanie kolejnych zakątków tego kra-

Ze Strachocina do Rzymu

W Kaplicy Sykstyńskiej

Z bratem na corocznej Mszy św. z Ojcem Świętym 
dla księży studentów

Z młodzieżą ze szkoły w Namysłowie 
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■ W odpowiedzi na prośbę misjo-
narza, ks. Tadeusza Magierowskie-
go z Rybnicy w Republice Naddnie-
strza, w dniu 18 kwietnia w naszej pa-
rafii zorganizowana została zbiórka 
na elektryczny wózek inwalidzki dla 
jednego z niepełnosprawnych para-
fian ze Wschodu. Zbiórka przyniosła 
2.150,- zł. Aktualnie do akcji dołącza-
ni są nowi sponsorzy. 
Organizatorzy zbiórki planują jej za-
kończenie i przekazanie wózka do po-
łowy lipca 2010.

■ W naszej parafii trwa cykl comie-
sięcznych spotkań poświęconych ro-
dzinie. Rozpoczął go duszpasterz aka-
demicki ks. Mirosław Maliński, zwa-
ny „Maliną”, w niedzielę 9 maja. 
Mówił m.in. o roli ojca w rodzinie. 
Zauważył, że o ile kiedyś ojciec ła-
two zdobywał uznanie w oczach dzie-
ci, np. jako bohaterski myśliwy, o tyle 
teraz – gdy „mamuty już wyginęły” 
– budowanie ojcowskiego autoryte-
tu wymaga więcej wysiłku. Zachę-
cał ojców, by byli tymi, którzy pokażą 
dziecku szerokie horyzonty, „wypro-
wadzą na pokład” życia i nauczą „że-
glowania” w dorosłym świecie.

■ Wieczór poezji maryjnej, połą-
czony z koncertem maryjnych pie-
śni, odbył się w parafialnej kaplicy  
9 maja. 
Wieczór zorganizowała Irena Ku-
biak z parafii pw. Świętej Rodziny we 
Wrocławiu.

■ Seminarium Odnowy Wiary, pro-
wadzone w naszej parafii przez ks. 
Piotra Wawrzynka, zakończyło się  
1 czerwca. Uczestniczyło w nim kil-
kadziesiąt osób. 
Owocem seminarium są planowa-
ne kolejne spotkania modlitewne – 
otwarte dla wszystkich chętnych.

W dwóch słowach

ju. Przyszedł też czas na zaznajamia-
nie się z niesamowicie bogatą kuch-
nią włoską... Można by wiele mówić, 
ale tak naprawdę ile dają mi pobyt tu-
taj i mieszkanie już trzeci rok wśród 
Włochów – to trudno streścić i dlate-
go nawet nie próbuję.
Jak pobyt w Rzymie – w sercu chrze-
ścijaństwa – wpłynął na kapłańskie 
życie?
– Umocnił je. Ale także przebudo-
wał. W wielu dziedzinach rozwinął, 
dokonał pewnych osobistych prze-
wartościowań, skłonił do odważne-
go spojrzenia na wiele spraw w życiu 
osobistym i życiu duchowym Kościo-
ła. Pobyt w Rzymie to okazja do tym 
większej osobistej modlitwy, skupie-
nia, lektury, przemyśleń, spotkań. 
Dzięki Bogu spotyka się tutaj wiele 
osób, z powodu których człowiek na-
biera większego optymizmu ducho-
wego i pokrzepienia.
Właśnie kończy się Rok Kapłański...
– Tak, to też szczególne doświadcze-
nie, że w tym właśnie roku tak wiele – 
zamiast o kapłanach na wzór św. Jana 
Vianney’a – mówi się jednym głosem 
o wszelkiego rodzaju skandalach od-
grzebywanych po dziesięcioleciach,  
a dotyczących czasem już nawet nieży-
jących kapłanów i eks-kapłanów. Pra-
sa podnosząca ten „judaszowy” wątek 
składu apostolskiego, nawet nie zdaje 
sprawy jak bardzo wpisuje się w misję  
i potrzebę wzywania do modlitwy  
i odpowiedzialności wszystkich wier-
nych za swoich kapłanów i osoby po-
święcone Bogu. To tylko uświadamia 

nam, że podczas gdy zwykłego czło-
wieka kusi jeden diabeł, to nad księ-
dzem pracuje już większa „ekipa” 
złych duchów. Bo złamanie w obrzy-
dliwy sposób kapłana to tysiąckrotne 
zwycięstwo szatana – to setki ludzi, 
którzy już z jego ust nie usłyszą Ewan-
gelii, nie będą wyspowiadani, nie 
otrzymają sakramentów. To wreszcie 
ci, którzy zgorszeni odejdą na długie 
lata albo i resztę życia od Boga i Ko-
ścioła.
Gra toczy się o ogromną „stawkę” – 
to walka o duszę człowieka.

Kiedy możemy spodziewać się Księ-
dza w kraju i w naszej parafii?
– Na pewno na jakiś czas w czasie wa-
kacji przylecę do rodzinnego domu. 
Na pewno odwiedzę parafię i księ-
dza proboszcza Wojciecha. Tradycyj-
nie też będę odwiedzał sąsiednią pa-
rafię św. Jacka. Tam wobec ks. Jarosła-
wa Grabiaka mam do spłacenia prze-
ogromny dług wdzięczności za wszel-
ką życzliwość okazywaną przez lata. 
Nasza parafia od niedawna zmieniła 
się diametralnie, z czego się ogromnie 
cieszę. Ale jak mówi prawo rzymskie: 
PACTA SUNT SERVANDA (łac. 
umów należy dotrzymywać), a więc 
czas spędzony we Wrocławiu na pew-
no będę dzielił między te dwie parafie.

Zdjęcia: Archiwum ks. Wojciecha Jednoroga

Przed asystą podczas Mszy św. z Ojcem Świętym 
w bazylice św. Jana na Lateranie.

W papieskich ogrodach w Castel Gandolfo
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Na początku były przygotowania... 
I wcale nie chodzi tu o poczęstunek 
dla rodziny czy szycie sukienki.

Tuż po rozpoczęciu roku szkolne-
go dzieci wraz z rodzicami rozpoczę-
ły „te najważniejsze" z przygotowań. 
Uczestnictwo we wspólnej Mszy św., 
modlitwa, nauka śpiewu, rozmowy 
o tym, co czyni ten sakrament tak 
ważnym.
Ksiądz proboszcz co tydzień zadawał 
nawet pracę domową, ale tym razem 
„lekcje odrabiano" z radością. Nasza 
wiara nie może ograniczyć się jedy-
nie do poznawania prawd wiary, dla-
tego przygotowanie do Pierwszej Ko-
munii Świętej to nie tylko pogłębia-
nie wiedzy religijnej na lekcjach reli-
gii w szkole, ale wspólne – rodziców 
z dziećmi – przeżywanie wiary we 
wspólnocie parafialnej. I tak też było 
przez 8 miesięcy.
16 maja nasze dzieci po raz pierw-
szy w swoim życiu w pełni uczestni-
czyły w Eucharystii, jak ich rodzice. 
Wszyscy razem przyszliśmy na ucztę 
do Pana Jezusa, który poczęstował 

nas pokarmem niezwykłym – swoim 
własnym ciałem ukrytym w kawałku 
chleba. I najważniejsze jest to, że dzie-
ci to doskonale rozumiały – ten cud, 
tę tajemnicę.

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili:
Maja Ciechanowska, Julia Damm, 
Maja Florczyk, Wiktoria Grześkie-
wicz, Weronika Jędras, Kasia Kiełbiń-
ska, Kasia Kwiatkowska, Ania Krysta, 
Alina Lorczyk, Kamila Moskot, Asia 
Murawska, Ewa Parszuto, Klaudia 
Pyczek, Ola Rudowska, Ola Strzelec-
ka, Patrycja Urban, Ewa Wolny, An-
dżelika Zemska, Nicole Zobel, Ro-
bert Bejnarowicz, Kuba Berdowicz, 
Dominik Bździel, Damian Czarnec-
ki, Krystian Czyż, Michał Glądała, 
Piotr Grzempowski, Dominik Har-
peniuk, Hubert Hojeński, Olek Ja-
nuchowski, Szymon Jędras, Robert 
Kotarba, Dominik Niżyński, Kasper 
Roovers, Marek Skiba, Kacper Skow-
ron, Kacper Skrzyński, Patryk Ster-
nalski, Kuba Tam, Łukasz Waszczak.

Renata Piwko-Wolny 

I Komunia Święta - 16 maja 2010 r.
W naszej parafii

I Komunia Święta - 16 maja 2010 r.
fot.: Laura Chołodecka
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W dwóch słowach
 ■  Pielgrzymka do Krzeszowa zorgani-
zowana przez Róże Żywego Różańca 
odbyła się 8 maja. 
Oprócz krzeszowskiego sanktuarium, 
pielgrzymi odwiedzili także zamek 
Książ. 

■ „Trójca Święta – wspólnota miło-
ści” - pod takim hasłem odbędą się  
w Lewinie Kłodzkim rekolekcje pro-
wadzone w sierpniu przez ks. Wojcie-
cha Jaśkiewicza i ks. Marka Mekwiń-
skiego.   

■ W tym roku uroczystość Bożego 
Ciała przypadła 3 czerwca. 
Trasa tradycyjnej procesji wiodła od 
pierwszego ołtarza przy ulicy Tatara-
kowej, poprzez ulicę Strachocińską,  
a następnie Włościańską, gdzie usy-
tuowano kolejny z ołtarzy. Dalej prze-
szliśmy ulicami Kołodziejską, Siew-
ną i Kmiecą – tu modliliśmy się przy 
trzecim ołtarzu. 
Procesja zakończyła się pod kościołem 
parafialnym, przy  czwartym ołtarzu – 
pod krzyżem.

■  W dniach 3-6 czerwca rodziny ze 
wspólnoty Ruchu Światło - Życie  
z naszej parafii oraz parafii Kamień-
ca Wrocławskiego oraz Gajkowa 
przebywały na rekolekcjach i wypo-
czynku w Janicach niedaleko Jeleniej 
Góry.
Był to czas na odnawianie i pogłębia-
nie relacji z Bogiem, współmałżon-
kiem i budowania więzi pomiędzy 
samymi rodzinami. Piękna pogoda 
sprzyjała wspólnym wyprawom a za-
bawa w podchody dla dzieci i  rodzi-
ców dały wszystkim wyjątkowo dużo 
radości. 
Wszyscy doświadczyli słów Psalmi-
sty, że gdzie bracia przebywają razem 
w zgodzie, tam Bóg daje swoje błogo-
sławieństwo. 

Boże Ciało 
Fotoreportaż

fot.: Renata Piwko-Wolny, Laura Chołodecka
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W naszej parafii
Majowa powódź 2010

To było dla nas wszystkich 5 nerwo-
wych i wyczerpujących dni i nocy. 
Woda podnosiła się w zastrasza-
jącym tempie, ale pamiętając rok 
1997 byliśmy tym razem lepiej zor-
ganizowani i potrafiliśmy lepiej za-
bezpieczyć się przed żywiołem.

Teraz trzeba podziękować. Przede 
wszystkich sobie nawzajem za wie-
lodniową walkę o zabezpieczenie 

wałów, za dyżury w dzień i w nocy, 
za ofiarność tych, którzy pracują-
cych karmili i poili, za udostępnienie 
transportu i sprzętu ciężkiego.
Podziękować trzeba za każde słowo 
wsparcia, za każdą wrzuconą do wor-
ka łopatę piachu, za każdy zawiąza-
ny sznurek, za to że nie zważaliście na 
ubłocone buty i ubranie, za pożyczo-
ne łopaty i taczki.
Dziękujemy służbom mundurowym 
i koordynatorom społecznym, Radzie 
Osiedla i Centrum Zarządzania Kry-

zysowego. Broniliśmy się na całej dłu-
gości wałów od ul. Leśnej aż po most 
Swojczycki, a także na wałach z dru-
giej strony osiedla na ulicy Wilczyc-
kiej. Oby życzenia słońca i optymal-
nej ilości deszczu spełniały się – nie 
tylko tego lata. 
Więcej zdjęć z powodzi 21-25 maja 
z naszych osiedli znaleźć można pod 
adresem: www.swojczyce.pl w sekcji 
Fotogalerie - Nieszczęśliwe wyda-
rzenia.

Renata Piwko-Wolny

ul. Tatarakowaul. Tatarakowa ul. Tatarakowa

Strachocin Osiedle Zaciszne - Inkom ul. Wałowa

Budowa wałów przy ul. Wilczyckiej ul. Wilczycka - przepompownia ul. Wilczycka - przepompownia

fot.: Agata Combik, Renata Piwko-Wolny, Laura Chołodecka
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Liturgiczny sovoir-vivre
Klęczenie
„Nigdy człowiek nie jest tak wielki 
jak wtedy, gdy klęczy.” ( Jan XXIII)

Coś w tym jest, bo żeby uklęk-
nąć trzeba wyrzec się dumy i ponie-
kąd również lenistwa. Z jednej stro-
ny ta postawa wymaga przyznania się 
przed sobą i przed innymi, że znaczę 
mniej, że uznaję, wielkość Boga i Jego 
majestat. Z drugiej wymaga nieco po-
święcenia. W końcu jest chyba naj-
mniej naturalną postawą, jaką może-
my przyjąć. 

Zaskakuje mnie widok wysportowa-
nych młodych ludzi kucających, przy-
siadających na piętach, czy praktyku-
jących jeszcze inne dziwne pozycje 
byle tylko nie uklęknąć. A tuż obok 
osoba znacznie bardziej posunięta  
w latach odstawia na moment swoją 
laskę i opada na kolana.

Boisz się, że ubrudzisz nowe spodnie? 
Ubierając się do kościoła pamiętaj  
o tym, niech troska o kawałek mate-
riału nie będzie Ci przeszkodą.

Z podziwem patrzyłem na Sługę 
Bożego Jana Pawła II, który nawet  
u schyłku swych dni znajdował w so-
bie dość siły, by modlić się na klęcz-
kach. Nie oglądał się na to, czy wy-
pada, czy przypadkiem nie zabrudzi  
ubrania. Miał pragnienie modlitwy 
– znajdował w sobie i chęci i siłę. 

Tak naprawdę Bogu nie jest potrzeb-
ne byś klęczał. Tak samo jak Twoja 
modlitwa nie przysporzy Mu chwały. 
Gdyby Jego boskość zależała od na-
szych modlitw – nie byłby Bogiem. 
Rzecz w tym, że to Ty potrzebujesz 
modlitwy, by być bliżej Niego. Po-
trzebujesz klęknąć, by okazując Mu 
szacunek przyjąć to co ma do zaofe-
rowania – Życie Wieczne. Więc nie 
lekceważ tego.

Tomek

II Festyn Parafialny rozpoczniemy 
12 września o godzinie 12.30 uroczy-
stą Mszą św. odpustową. W tym roku 
hasło przewodnie będzie brzmiało: 
„Rodzina to podstawa – więc zapra-
szamy do wspólnej zabawy!". 

Do biesiadowania zapraszamy dzie-
ci, rodziców oraz dziadków. Gwa-
rantujemy, że dla każdego znajdzie 
się coś naprawdę fascynującego. Roz-
grywać będziemy specjalny „mecz ro-
dzin". Zdobyte w nim punkty na ko-
niec podsumujemy, a zwycięską „ro-
dzinę na medal" uhonorujemy nagro-
dą specjalną.
Co jeszcze? Pamiętacie kącik dziecię-
cy? Przygotowujemy dla Was darmo-
we, niesamowite atrakcje i konkur-
sy oraz górę łakoci i nagród. Scena 
zelektryzuje nas prawdziwymi śpie-
wającymi Artystami. Parafialna gar-
kuchnia przygotowuje menu, które 
przebije stokrotnie zeszłoroczną gro-
chówkę i grilla!
Drugą odsłonę będzie miała kawia-
renka z pysznymi ciastami parafianek 
i wielka loteria fantowa, w której każ-
dy los to wygrana. Oczywiście loterię 
zwieńczy losowanie nagrody głównej 
– i to nie jednej! Żeby każda rodzin-
ka zadbała o zdrowie, zapraszamy na 
badania mammograficzne, słuchu 
i zachęcamy do oddania cennej dla 
chorych krwi. Zaprosimy Was tak-
że do parafialnego kina i na specjalny 
wieczorny pokaz multimedialny. Nie 
zabraknie także sportów ekstremal-
nych, pokazów służb mundurowych i 
stoisk sponsorów, na których będzie 
się wiele działo...

Już dziś, aby dać nieco czasu na przy-
gotowanie się, ogłaszamy pierwsze 
konkursy.
■  Prosimy rodziny (w szczególności 
dzieci) o wykonanie pracy plastycz-
nej lub multimedialnej pt. „Moja pa-

rafia". Technika dowolna. Prace kon-
kursowe można składać do dnia  
5 września. Jury wyłoni najlepszą pra-
cę, która otrzyma nagrodę specjalną i 
będzie stanowiła „wizytówkę" Parafii 
na łamach internetu.
■  W naszej Parafii jest wielu zapalo-
nych ogrodników oraz dobrych go-
spodarzy, chcemy ich także uhono-
rować. Zapraszamy do I edycji kon-
kursu o tytuł Najlepszego Gospoda-
rza Parafii. Każdy uczestnik będzie 
mógł zaprezentować własne upra-
wy lub wyroby na specjalnych straga-
nach. Przewidziane są nagrody. Przy 
okazji konkursu zachęcamy osoby 
prywatne i przedsiębiorców zajmują-
cych się sprzedażą płodów rolnych do 
udziału w giełdzie warzywno-owoco-
wej, która odbędzie się podczas festy-
nu. Owoce, warzywa, miód, przetwo-
ry – wszystko to mile widziane! Wa-
runki uczestnictwa w konkursach zo-
staną podane na tablicy ogłoszeń.

Bardzo prosimy o fanty do Wielkiej 
Loterii. W ubiegłym roku dzięki Pań-
stwa darom mogliśmy sprawić wie-
le radości atrakcyjnymi nagrodami. 
Fanty i datki na ten cel można składać 
w zakrystii po każdej Mszy św. Z góry 
serdecznie dziękujemy.

Kontakt dla sponsorów i osób pragną-
cych uczestniczyć w giełdzie rolnej: 
501408931 Renata Piwko-Wolny.

Zapisy na badania mammograficzne:
tel. 695454443 Beata Skorupa.

Zgłoszenia do konkursów: 
tel. 501408931 oraz 695454443 
email: renata.piwko@mpc.com.pl.

Panie pragnące podarować własne 
ciasto prosimy o wpisanie się na listę 
wystawioną w zakrystii.

Organizatorzy

Uwaga ! II Festyn Parafialny już 12 września!
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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

Rozważania

Mimo deszczowej pogody powoli 
zaczyna pachnieć wakacjami i urlo-
pem. Wakacje to czas, kiedy czło-
wiek chce oderwać się od wszyst-
kiego. Nie myśleć o pracy, termi-
nach, lekcjach, zadaniach domo-
wych. Wielu wyłącza telefon służ-
bowy, zostawia komputer. Wszystko 
po to, żeby odpocząć od tego całe-
go zgiełku i pośpiechu. Bo wakacje 
to czas, kiedy można wreszcie z czy-
stym sumieniem oddać się „nicnie-
robieniu”.

Niestety wielu zostawia w domu też 
Pana Boga. Przez nadmiar wrażeń 
urlopowych zapominamy o porannej 
i wieczornej modlitwie. Dni wolne 
zlewają się ze sobą i trudno wyłapać 
wśród nich niedzielę. Na szczęście dla 
Pana Boga czasem się chmurzy i wte-
dy „trzeba się pomodlić o dobrą po-
godę”. Choć obiekt tych modlitew-
nych uniesień już niekoniecznie jest 
taki oczywisty.

Zachwycamy się często bogactwem 
przyrody, ogromem morza, majesta-
tem gór. Pójdźmy o krok dalej – po-
myślmy choć przez chwilę o Tym, któ-
ry je stworzył. Skoro w ciągu roku 
udaje Ci się jakoś wcisnąć niedzielną 
Mszę św. między inne obowiązki, sko-
ro w porannym zabieganiu znajdujesz 
chwilę na modlitwę – tym  łatwiej po-
winno być w chwilach wolnych. 

Nie wiesz, gdzie jest kościół? Zapy-
taj miejscowych, kierownika ośrodka, 
zwróć uwagę na drogowskaz. Pod-
jedź i zobacz, o której są Msze św.  
w niedziele. Mijasz w górach ka-
pliczkę? Zatrzymaj się choć na jedną 

„zdrowaśkę”. Zachwyciła Cię wspa-
niała panorama ze szczytu albo za-
pach świeżo złowionej ryby pieczonej 
nad ogniskiem? Powiedz Panu Bogu 
„dziękuję”. Ten drobny wysiłek może 
pomóc Ci przeżyć wakacje w zupeł-
nie nowy sposób. 

Nie zostawiaj Pana Boga w domu. 
Jemu też należą się wakacje, a On 
chce jechać z Tobą. 

Tomek

Zapakuj Pana Boga do walizki ZAPROSZENIE NA 
PIELGRZYMKĘ ! 

Pielgrzymka wyruszy z Katedry 
Wrocławskiej 1. sierpnia (niedzie-
la) o godz. 6.00 pod hasłem „Bądź-
my świadkami miłości”. Przybycie na 
Jasną Górę planujemy 10. sierpnia  
o godz. 9.30. Msza Święta na zakoń-
czenie pielgrzymki na wałach Jasno-
górskich o godz. 11.00.
Więcej informacji na stronie: 
 www.pielgrzymka.pl 


