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Poznajmy się
Mistrz mieszka obok nas

Jeśli ktoś chce zakosztować klima-
tu starej kuźni, z paleniskiem oto-
czonym sprzętami z dawnych lat,  
z kowalskimi miechami i stukotem 
młotów, nie musi wcale szukać po-
dobnych wrażeń w muzeum czy 
skansenie. Wystarczy, że zajrzy na 
ulicę Rolniczą. Tu, pod numerem 
42a, swoją pracownię kowalstwa 
artystycznego ma Ryszard Mazur 
– Honorowy Klucznik Wrocławia. 
Symboliczne klucze do bram miasta, 
będące jego dziełem, pochodzą więc 
właśnie z terenu naszej parafii…

Tu powstały i powstają inne, niezli-
czone wprost kowalskie prace roz-
siane po Wrocławiu, Polsce i świecie. 
To dzięki „naszemu” kowalowi wro-
cławski Rynek oświetlają stylowe la-
tarnie, jego dziełem są okucia drzwi 
w katedrze wrocławskiej, mnóstwo 
ozdobnych krat w ważnych miejscach 
miasta, wspomniane klucze miejskie 
– także te, które otrzymał Jan Paweł II 
w 1997 r., tzw. Klucze Sukcesu, przy-
znawane co roku na Dolnym Śląsku 
instytucjom czy przedsięwzięciom 
promującym region, liczne statuetki 
(m.in. w kształcie smoka Strachoty). 

W kuźni pana Ryszarda powsta-
ją świeczniki, rzeźby – wielkie, jak 
„Wrocławianin” stojący przy ul. Ga-
brieli Zapolskiej – i nieduże, w tym 
ptaki, koty, żabki. Są także konie,  
z których pierwszy powstał w związku 
z niezwykłym zamówieniem, pocho-
dzącym… spod wulkanu. Chodziło  
o specjalnego konia na wystawę orga-
nizowaną na Sycylii u stóp Etny.
Pan Ryszard stosuje dawne kowalskie 
techniki, sięgające korzeniami odle-
głych stuleci. Nie lubi, gdy pyta się 
go o czas poświęcony na daną pracę. 
– Każdej wykonywanej rzeczy, ma-

łej czy dużej, poświęcam całą uwagę  
i serce. Tego wymaga szacunek do rze-
miosła, do pracy – mówi. Czasu nie 
liczy. Nie wykonuje też większej ilości 
dokładnie takich samych przedmio-
tów; każda rzecz jest dla niego niepo-
wtarzalna.
W czasie niedawnej prezentacji swej 
pracowni w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa R. Mazur pokazy-
wał zwiedzającym zakamarki kuźni. 
Tłumaczył, że po wejściu do niej na 
początku pracy czyni znak krzyża, 
tłumaczył, z jakim namaszczeniem 
przystępuje do kolejnych zadań, jak 
inaczej wyglądają przy kowadle róż-
ne pory roku (wbrew pozorom latem 
jest łatwiej, z powodu mniejszych 
różnic temperatur w kuźni i na ze-
wnątrz). W ogrodzie przy pracowni 
można było obejrzeć niektóre prace 
artysty i jego córki Agnieszki, która 
podjęła zainteresowania ojca – choć 
na swój sposób.
Jako absolwentka Wydziału Malar-
stwa i Rzeźby na wrocławskiej ASP 
pracuje również z metalem, ale nie 
tylko. Łączy go na przykład z… pa-
pierem, tworzy abstrakcyjne rzeźby 
wymagające wielkiego kunsztu – jak 
choćby „Macierzyństwo”, wykona-
ne ze zręcznie wygiętych, metalo-
wych „kartek”. – Lubię robić rzeczy Ryszard Mazur w czasie pracy

Ryszard Mazur w czasie pracy
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■ W czasie wakacyjnych miesięcy 
nasi parafianie uczestniczyli w reko-
lekcjach – m.in. w Lewinie Kłodz-
kim oraz pielgrzymkach – m.in. na 
Jasną Górę oraz do Medugorie.  

■ Rozpoczęło się coroczne przygoto-
wanie do przyjęcia Pierwszej Komu-
nii Świętej. W  bieżącym roku szkol-
nym do tej uroczystości przygotowuje 
się  27 dzieci.

■ Uroczyste odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich odbyło się w naszej para-
fii 26 września. Małżonkowie odnowili 
swoje przyrzeczenia w łączności z uczest-
nikami Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

■ Otwarte dla wszystkich czwrtkowe 
spotkania modlitewne odbywają się 
co tydzień o godz. 19.00. Zapraszamy 
wszystkich do wspólnego uwielbienia 
Boga, modlitwy za parafię i odkrywa-
nia Bożego planu dla swojego życia.

■ O sztuce dialogu między małżon-
kami mówił ks. Mirosław Maliński 
3 października w ramach kolejnego 
spotkania poświęconego tematyce 
rodzinnej. Przekonywał, że siadając 
do rozmowy warto wzbudzić szczerą 
ciekawość, co druga osoba ma do po-
wiedzenia i więcej słuchać niż mówić; 
warto skoncentrować się na próbie 
zrozumienia jej, a nie oceniania oraz 
na wzajemnym dzieleniu się doświad-
czeniami, a nie dyskusji zmierzającej 
do „pokonania” swojego rozmówcy. 
Tłumaczył, że rozpoczęcie rozmo-
wy mogą ułatwić choćby... specjalnie 
zakupione na takie okazje filiżanki,  
a gdy rozmowa jest zbyt trudna do-
brym pomysłem może być pisanie do 
współmałżonka listów. Bez szczerej 
rozmowy nawet niedbałe rzucanie bu-
tów w przedpokoju może spowodować 
głęboki kryzys małżeństwa – mówił.

W dwóch słowach
zaskakujące – mówi. Ojciec i córka 
rozumieją się i uzupełniają. W swo-
im dorobku mają wspólną wystawę  
w Muzeum Etnograficznym we Wro-
cławiu.
Na wrześniowej mini wystawie pod-
czas Europejskich Dni Dziedzictwa  
w ogrodzie przy ul. Rolniczej zapre-
zentowali m.in. miniaturę „Wrocła-
wianina” (z każdej strony wygląda-
jącego jak osoba w innym wieku), 
statuetkę „Andrzej” (nawiązującą 
do postaci Andrzeja Waligórskiego), 
świecznik z metalowymi niby-sopla-
mi, świecznik wykonany z pozostało-
ści po latarniach w Rynku, świecznik 
dla zakochanych, z pozostawionym 
miejscem na listę życzeń ukochanej 
osoby. 
Ryszard Mazur swoje pierwsze spo-
tkanie z rzemiosłem przeżył przed 
laty w rodzinnym domu. Mama pro-
wadziła zakład lakiernictwa samo-
chodowego, ojciec rzeźbił w drewnie. 
Pan Ryszard zaczął się uczyć metalo-
plastyki i podstaw kowalstwa archi-
tektonicznego. Ostatecznie zafascy-
nowało go kowalstwo artystyczne. 
– Dobrze dogaduję się z metalem – 
mówi.  Po uzyskaniu dyplomu cze-

ladniczego w 1975 r. założył swoją 
pierwszą pracownię; w 1984 r. zdał 
egzamin mistrzowski.
Na przestrzeni lat otrzymał mnóstwo 
odznaczeń i nagród. Wśród ostatnich 
są: Medal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis" przyznany przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Złoty medal im. Jana Kilińskiego za 
szczególne zasługi na rzecz ochro-
ny dóbr kultury, utrwalanie tradycji 
rzemieślniczej oraz tworzenie pozy-
tywnego wizerunku środowiska rze-
mieślniczego, Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymany z rąk Prezydenta RP, Zło-
ta Odznaka Towarzystwa Miłośni-
ków Wrocławia i wiele, wiele innych.

W przyszłym roku pan Ryszard 
będzie obchodził 40-lecie pracy 
twórczej. Na wiosnę można się spo-
dziewać kolejnej wystawy jego dzieł  
w Muzeum Etnograficznym we 
Wrocławiu. Czekamy!

Więcej o artyście i jego pracach moż-
na przeczytać na stronie internetowej  
www.mazur-artkowal.pl

tekst i foto: Agata CombikZe świecznikiem

Miniatura „Wrocławianina”
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Wspomnienia z wakacji

Rodzi się w moim sercu pragnienie 
złożenia Maryi na Jasnej Górze hoł-
du i podziękowania za wstawiennic-
two we wszystkich moich prośbach  
i potrzebach. Idę na pielgrzymkę. To 
była bardzo szybka decyzja podjęta 
na kilka dni przed 1 sierpnia.
Przygotowania, uzupełnianie wypo-
sażenia pielgrzyma. Mam namiot, 
który rozkłada się w 3 sekundy. Ćwi-
czę składanie w domu według in-
strukcji. Nie bardzo mi to wychodzi. 
Mam podejrzenie, że źle to robię,  
a więc jadę do sklepu na instruktaż. 
Chyba już jednak coś zepsułam.
Msza św. u Sióstr Jadwiżanek  
w przeddzień wymarszu. Nasz ka-
płan –przewodnik Grupy I „Pokut-
nej” ks. Włodzimierz Wołyniec mówi  
o drodze, która nas czeka i o tym, jak 
mogą ujawniać się szczególne talen-
ty (np. bycie specjalistą od rozbijania  
i składania namiotów), które będą 
pomocą dla braci i sióstr w potrzebie. 
Wyruszamy o 6 rano z katedry wro-
cławskiej na czele z przewodnikiem, 
ks. prał. Stanisławem Orzechowskim, 
umocnieni modlitwą i błogosławień-
stwem abp. Mariana Gołębiewskiego.
Hasło Pielgrzymki Jubileuszowej 
„Bądźmy świadkami miłości” wyraź-
nie współgra z hasłem tej pielgrzym-
ki, w której uczestniczyłam w 2006 

r.: „Bóg jest miłością”. To nie przypa-
dek. W każdej odprawianej Mszy św. 
przed homilią słyszeliśmy śpiew „Nie 
bój się żyć dla miłości, dla tej miłości 
warto żyć”. Potem ks. S. Orzechowski 
przedstawiał nam po kolei przyka-
zania Boże – drogowskazy na długie  
i szczęśliwe życie. Szczególnie ważne 
było podkreślenie konieczności wła-
ściwego ich rozumienia w dzisiejszych 
czasach i w ten sposób odkrycia często 
zakamuflowanych obszarów naszej 
grzeszności. Także istotne było zaak-
centowanie tego, co nam dobrego daje 
ich przestrzeganie.
Pierwsza noc w Trzebnicy za nami. 
Wczesny poranek. I stało się. Dla kilku 
osób mogę być ekspertem i pomoc-
nikiem przy składaniu namiotów – 
tylko  dlatego, że wróciłam do sklepu  

i tego się tam nauczyłam. Jednak mój 
namiot ma już pęknięty pręt, bo źle 
odczytałam rysunek instruktażowy  
i na siłę go składałam. Tak też jest  
z dziesięcioma przykazaniami Boga. 
Muszę je przestrzegać. Jeśli je łamię 
– muszę wrócić do Boga i znowu po-
ruszać się według tych drogowskazów 
– by konstrukcja mojego życia, mój 
namiot był stabilny i mógł przetrwać 
każdą pogodę. Bo jak podkreślił ks. 
Orzechowski: „Wszystkie przykaza-
nia prowadzą do zdrowia duszy i ciała 
człowieka. Bóg dając przykazania za-
planował drogę do miłości i szczęścia 
i pokazał jak nas kocha”.
Dotarłam do celu, czyli przed oblicze 
Maryi, Jasnogórskiej Pani. Choć było 
ciężko, to – jak to określił ks. W. Wo-
łyniec – „Jeśli przeżywamy niewygody 
w duchu wiary, to stają się one mniej 
uciążliwe, zgodnie z obietnicą Pana 
Jezusa, który mówi „Moje jarzmo jest 
słodkie, a brzemię lekkie”. Na Jasnej 
Górze dokonuje się cud przemiany: 
znika trud, a przychodzi duchowa 
moc i radość”.
Dziękuję Ci Boże, że niosła mnie do 
Maryi Twoja Miłość, którą odczytywa-
łam w modlitwie, śpiewie, głoszonym 
słowie oraz braterskiej pomocy bliź-
nich. Warto było wyruszyć w tę drogę.  

tekst: Alicja Samołyk
foto: Jolanta Sąsiadek

Droga do miłości i szczęścia
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W dwóch słowach
 
■  Jak zauważył nasz parafianin, Tadeusz 
Reder – badacz historii naszych osie-
dli – tegoroczny festyn, który odbył się  
12 września, zbiegł się w czasie z 690. 
rocznicą najstarszej udokumentowanej 
wzmianki historycznej o Strachocinie.  
Z dokumentów sądu polskiego Wro-
cławia pochodzących z 12 września 
1320 roku i sześciu następnych, aż do 
1326 roku, wynika, że ówczesny dwór 
Strachocin znajdujący się w lesie Sra-
chate był własnością zmarłego akurat 
Konrada Strachoty. Jego dziedzicami 
były dzieci Malcza, Stancza, Paulina, 
Magdalena i Henryk. Właścicielem czę-
ści lasu strachocińskiego oraz młyna 
drzewnego na Odrze był wówczas tak-
że klasztor św. Macieja we Wrocławiu.  
W ostatnim z dokumentów, datowanym 
na 21 stycznia 1326 r. Henryk VI Dobry 
przenosi dobra w Strachocinie z prawa 
polskiego na niemieckie (p. Tadeusz Re-
der ustalił te informacje na podstawie Ko-
deksu Dyplomatycznego Śląska – CDS).

■  „Słuchać Pana - Pełnić Wolę Bożą”
Jezus wskazywał, że pełnienie Woli Ojca 
jest najważniejszym zadaniem Jego ży-
cia i życia Jego uczniów. Jak słuchać, aby 
usłyszeć, co Bóg do nas mówi? Jak ro-
zeznawać, co jest a co nie jest od Boga? 
Czy pełnienie Woli Bożej zapewni nam 
szczęście w życiu? Nad tymi i innymi 
sprawami będziemy się zastanawiać  
w ramach rekolekcji wyjazdowych pro-
wadzonych przez ks. Wojciecha Jaśkiewi-
cza oraz Jolantę i Jerzego Prokopiuków. 
Termin: 11 - 14 listopada 2010. Za-
czynamy kolacją  ok. 19:00, kończymy 
obiadem - ok. 14:00. Miejsce: Krzeszów 
k. Kamiennej Góry, ośrodek Sióstr Elż-
bietanek; Zapewniona opieka dla dzieci; 
Koszt: do 4 lat - bez opłat; 4-10 lat 110 zł; 
0-15 lat 140 zł, dorośli 180 zł. Informacje  
i zgłoszenia: JJ Prokopiukowie, tel. 
71/3466525 e-mail: jjprokopiuk@
gmail.com

Wakacje z Bogiem

W tym roku oddaliśmy Bogu pra-
wie cały urlop. Czy było warto? 
Na pewno. 
Choć jadąc nie byliśmy do tego 
przekonani, a nawet do ostatniej 
chwili próbowaliśmy wyszukiwać 
powody, żeby nie jechać. 

Dwa tygodnie – 15 dni. Dwójka 
małych dzieci, z którymi chcieliśmy  
w końcu w pełni rodzinnie spędzić 
wolny czas. Mieliśmy obawy czy w 
planie dnia będzie uwzględniony czas 
dla dzieci, rodziny i czy będzie go wy-
starczająco. 

W Domowym Kościele rekolekcje to 
jedno ze zobowiązań, więc… Na miej-
scu okazało się, że plan dnia i całego 
okresu był tak idealnie zrównowa-
żony co do ilości czasu na modlitwę, 
konferencje, grupki, czas wolny (dla 
rodziny), czas wspólnej zabawy, że 15 
dni minęło nie wiadomo kiedy i nikt 
nie chciał wyjeżdżać. Chcieliśmy da-
lej trwać w tej wspólnocie. 

A owoce: nasz syn (2 lata) nauczył 
się nowych modlitw dla niego i teraz 

często sam zaczyna wieczorną modli-
twę, a w ich powtarzaniu końca nie 
widać (np. wczoraj trwała prawie 25 
minut). My nie możemy doczekać się 
kolejnych wyjazdów rekolekcyjnych  
i nie traktujemy ich jak zobowiązanie, 
ale jak dar. 
Można powiedzieć, że rekolekcje to 
czas dla Boga, ale tak naprawdę to 
czas dla siebie nawzajem (jako mał-
żonków), dla dzieci, rodziny, czas po-
znawania nowych ludzi, przyjaciół. 
A owoce będziemy czerpać przez wie-
le lat.

tekst i foto: Anna i Grzegorz

Na plaży po modlitwie wieczornej
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W naszej parafii

Od listopada w naszej parafii bę-
dziemy w szczególny sposób przeży-
wać pierwsze soboty miesiąca.

Maryjo! Pragniemy wynagradzać 
Twemu Niepokalanemu Sercu!
W 1917 r. w Fatimie w Portugalii 
Matka Najświętsza objawiła się trój-
ce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie  
i Łucji. Przychodziła przez kolejnych 
sześć miesięcy, od maja do paździer-
nika, każdego trzynastego dnia mie-
siąca. Zapowiedziała, że niedługo 
zabierze Franciszka i Hiacyntę do 
nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus 
pragnie posłużyć się nią, aby usta-
nowić na świecie nabożeństwo do 
Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia 
dzieci ujrzały Niepokalane Serce Ma-
ryi znieważane przez grzechy ludz-
kości, co symbolizowały otaczające je 
ciernie. Maryja powiedziała: „Chcę, 
żebyście codziennie odmawiali Róża-
niec”. Innym razem Matka Boża pro-
siła o ofiarowanie modlitw i cierpień 
w intencji grzeszników: „Módlcie się, 
módlcie się dużo i dokonujcie umar-
twień za grzeszników, bo wiele dusz 
idzie do piekła, bo nikt nie chce się 
umartwiać za nie i za nimi wstawiać”. 
Dzieci ujrzały także przerażającą 
wizję piekła, a Matka Boża powie-
działa do nich: „Widziałyście piekło, 
do którego trafiają dusze biednych 
grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg 
chce ustanowić na świecie nabożeń-
stwo do mego Niepokalanego Serca. 
Jeżeli uczynią to, co wam powiem, 
wiele dusz się zbawi i zazna pokoju... 
Przybędę, aby zażądać poświęcenia 
Rosji memu Niepokalanemu Sercu 
i zadośćczyniącej Komunii w pierw-
sze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają 
moich próśb, Rosja nawróci się i za-
panuje pokój”.
Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża 
ukazała się siostrze Łucji ponownie, 

już po śmierci Franciszka i Hiacyn-
ty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra 
(Hiszpania), tym razem z Dzieciąt-
kiem Jezus. W czasie tego objawie-
nia po raz kolejny Maryja zwróciła 
uwagę na Jej Niepokalane Serce oto-
czone cierniami, a Jezus powiedział: 
„Współczuj Sercu swojej Najświęt-
szej Matki, które jest ukoronowane 
cierniami, jakie przez cały czas nie-
wdzięczni ludzie weń wbijają, a nie 
ma nikogo, kto czyniłby akt zadość-
uczynienia, żeby owe kolce wyrwać”. 
Wtedy Matka Boża wezwała do pod-
jęcia wynagradzającego nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca: „Córko 
moja spójrz, Serce moje otoczone 
cierniami, którymi niewdzięczni lu-
dzie przez bluźnierstwa i niewdzięcz-
ność stale ranią. Przynajmniej ty staraj 
się nieść mi radość i oznajmij w moim 
Imieniu, że będę w godzinie śmierci 
z łaskami potrzebnymi do zbawienia 
do tych wszystkich, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią 
spowiedź, odmówią jeden Różaniec 
i przez piętnaście minut rozmyślania 
nad piętnastu tajemnicami różańco-
wymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”.
Nabożeństwo pięciu pierwszych so-
bót miesiąca to forma pomocy grzesz-
nikom, zaproponowana przez Jezusa  
i Maryję. Przez to nabożeństwo mo-
żemy przepraszać Boga i wynagradzać 
za grzechy obrażające Niepokalane 
Serce Maryi, a gdy będziemy tę mo-
dlitwę praktykować, także w naszych 
sercach wzrośnie miłość ku Bogu  
i bliźnim.
13 września 1939 r. nabożeństwo to 
uzyskało aprobatę kościelną i rozwi-
ja się na całym świecie. Ma wzbudzić 
w nas pragnienie ciągłego wynagra-
dzania Bogu i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy, obelgi i obojętność 
ludzi. Praktykujący pierwsze sobo-

ty powinni uczyć się życia w duchu 
codziennego wynagradzania, które-
go przykład dają nam pastuszkowie  
z Fatimy.

Dlaczego pięć sobót wynagradzją-
cych?
Córko moja – powiedział Jezus do 
siostry Łucji – powód jest prosty, 
chodzi o pięć rodzajów zniewag  
i obelg, którymi znieważa się Nie-
pokalane Serce Maryi: bluźnierstwa 
przeciwko Jej Niepokalanemu Poczę-
ciu, bluźnierstwa przeciw Jej Dziewic-
twu, bluźnierstwa przeciw Jej Boskie-
mu Macierzyństwu i nieuznawanie  
w Niej Matki ludzi, obelgi, przez któ-
re usiłuje się otwarcie wpoić w serca 
dzieci obojętność, pogardę, a nawet 
nienawiść wobec tej Nieskalanej 
Matki, obrazę czynioną przez tych, 
którzy znieważają Ją w Jej świętych 
wizerunkach.
Maryja pragnie ocalić jak najwięcej 
osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec 
przed konsekwencjami grzechu, aby 
grzeszników skłonić do nawrócenia  
i ocalić od piekła.
Maryja pragnie naszego zaangażo-

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca 

Od lewej: Łucja, Franciszek i Hiacynta
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Ogłoszenia
wania w tę misję! Dlatego również 
w naszej parafii, już od listopada  
w poranki pierwszych sobót miesiąca 
spotykać się będziemy na Euchary-
stii, wspólnej modlitwie różańcowej 
i rozważaniu jej tajemnic z intencją 
zadośćuczynienia Niepokalanemu 
Sercu Maryi.

Nabożeństwu pierwszych sobót 
miesiąca powinny towarzyszyć:

1. Spowiedź w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca z zamiarem zadośćuczynie-
nia Niepokalanemu Sercu Maryi lub 
stan łaski uświęcającej w tym dniu,

2. Uczestnictwo w Eucharystii, przy-
jęcie Komunii Św. w pięć pierwszych 
sobót miesiąca z modlitwą wynagra-
dzającą po Komunii, np. modlitwą 
Anioła z Fatimy: O Boże mój, wierzę 
w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam 
Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię  
o przebaczenie dla tych, którzy w Cie-
bie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, 
Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

3. Odmówienie Różańca wynagra-
dzającego Niepokalanemu Sercu 
Maryi w taki sposób, aby w każdym 
Pozdrowieniu Anielskim po słowach  
„i błogosławiony owoc żywota Two-
jego Jezus” włączyć poniższe we-
zwania (w każdej tajemnicy inne): 
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę  
w Twoje Niepokalane Poczęcie!; 
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę  
w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!; 
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę  
w Twoją rzeczywistą godność Matki 
Bożej!; Zachowaj i pomnażaj w nas 
cześć i miłość do Twoich wizerun-
ków!; Rozpłomień we wszystkich ser-
cach żar miłości i doskonałego nabo-
żeństwa do Ciebie!

4. 15-minutowe rozmyślanie nad ta-
jemnicami różańcowymi, z ofiaro-
waniem tej medytacji wymienionej 
intencji.

Mariola Knoblauch

Miło nam poinformować mieszkań-
ców naszych osiedli, że już od kilku 
tygodni działa strona parafii  p.w. 
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 
Strona jest dostępa pod adresem:
www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl

Prace nad stroną ciągle jeszcze trwają, 
ale już teraz można tu znaleźć aktual-
ne ogłoszenia duszpasterskie,  inten-
cje Mszy Świętych oraz podstawowe 
informacje o parafii. Zapraszamy też 
do obejrzenia galerii zdjęć z uroczy-
stości w naszej parafii.
W najbliższym czasie pojawią się 
między innymi informacje o grupach 
parafialnych.
Wszelkie uwagi i propozycje można 
zgłaszać na parafialny adres e-mail: 
strachocin@archidiecezja.wroc.pl. 

Laura Chołodecka

Działa już strona internetowa naszej parafii!  

W dniach 12-14 listopada 2010 r. we 
Wrocławiu przy kościele św. Wojcie-
cha na pl. Dominikańskim odbędzie 
się jesienna sesja Szkoły Życia Chrze-
ścijańskiego i Ewangelizacji Maryi  
z Nazaretu Matki Kościoła. 

Międzynarodowa szkoła formacji 
duchowej prowadzona przez ojców 
kapucynów, nastawiona jest głównie 
na pogłębienie relacji z Bogiem (po-
przez Eucharystię, modlitwy, me-
dytacje, konferencje) oraz odważne 
świadectwo wiary w środowiskach  
i wspólnotach, w których żyjemy. 
Szkoła funkcjonuje w cyklu sześcio-
letnim, który podzielony jest na 
stopnie, a w ciągu roku na sesje week-
endowe: jesienną, zimową, wiosen-
ną oraz letnią – 10-dniową. Każdy  
z uczestników zaczyna od stopnia 
zerowego kończąc Szkołę i formację 
stopniem szóstym. 
Na obecnej sesji wrocławianie, ale nie 
tylko (w Szkole „uczą" się osoby z róż-
nych miast Polski, również z różnych 
krajów), będą mogli poznać tajem-
nicę Miłości Bożej - Boga jako Ojca 
i Boga jako Matki (st. 0a), odkryć 
na nowo osobę patriarchy Dawida  

(st. Ob), zobaczyć w czym objawia się 
metodyka Jezusa (Ib) i skonfronto-
wać obraz siebie z tym, jak patrzy na 
nas Bóg (st. IIb).

Rozpoczęcie o godz. 18.00, rejestra-
cja od godz. 17.15 w starym refekta-
rzu ojców Dominikanów.

Aby uczestniczyć w sesji należy wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy dostępny 
pod adresem http://szkola-maryi.
pl/ (filia wrocławska) i wysłać na ad-
res: szkolamaryi@autograf.pl. Koszt 
uczestnictwa w Szkole wynosi 50 zł  
(w cenę wliczone są sobotni i niedziel-
ny obiad oraz kolacja w sobotę).

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 li-
stopada.

W razie pytań można kontaktować 
się z Arturem Skowronem pod nu-
merem 699 120 192.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną w środku miasta zna-
leźć ciszę, spotkać się z drugim czło-
wiekiem, a przede wszystkim zachwy-
cić i zadziwić się na nowo Bogiem.

Jesienna sesja Szkoły Życia Chrześcijańskiego  
i Ewangelizacji Maryi z Nazaretu Matki Kościoła
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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 | laura@cholodecka.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

Rozpoczęliśmy Mszą Świętą konce-
lebrowaną przez Księdza Biskupa 
Andrzeja Siemieniewskiego oraz za-
proszonych księży.  
Natychmiast po Mszy dorośli roz-
biegli się po festynowych kramikach, 
a dzieci z impetem wpadły do strefy 
zabaw i konkursów. Już od samego 
początku - aby nie tracić czasu i nie 
przegapić wspaniałej pogody - dzie-
ciaki zostały wciągnięte w wir gier  
i zabaw przygotowanych przez Szkołę 
Językową YES't . 
Nikt nie wyszedł ze strefy zabaw  
z pustymi rękami, nikt! Jak rok temu, 
tak i w tym roku nawet przegrani nie 
odchodzili z kwitkiem, ale z buzią 
umorusaną pączkiem, kieszeniami 
wypchanymi cukierkami czy chrup-
kami. Na każde dziecko czekały na-
grody pocieszajki, a na zwycięzców 
niebanalne i cenne nagrody. 
Dzieci brały udział w konkursie 
plastycznym "Moja parafia" - na-
grody (aparaty fotograficzne, za-
bawki i multimedia) miały być przy-
znane w końcowej fazie festynu.  
W jury zasiadł sam Ksiądz Biskup.
Gdy nasze pociechy bawiły się w naj-
lepsze,  rodzice i dziadkowie dbali  
o strawę dla ciała. Przy ogromnej gar 
kuchni polowej szybciutko ustawiła 

się gigantyczna kolejka  żądna no-
wych wrażeń kulinarnych. Na pierw-
sze danie podawano solidne por-
cje bigosu (na życzenie z wkładką)  
i grochóweczki. Tuż obok zachęca-
jąco skwierczała na ogniu kaszanka  
i kiełbaski.  Jeśli ktoś zrobił ten błąd  
i przyszedł na festyn po obiedzie, 
można było „wrzucić coś na ząb”: 
pajdę chleba z domowym smalcem  
i masełkiem czosnkowym, okraszoną 
kiszonymi ogórkami i pomidorami. 
Place lizać!  Na deser obowiązkowo 
owiane już legendą CIASTO domo-
we, które upiekły parafianki. Tu ko-
lejka była jak zwykle najdłuższa - aż 
do samego zmierzchu. Spragnieni 
mogli wybrać w zimnych i gorących 
napojach.  A pić się chciało i to bar-
dzo! Słońce paliło przecież mocno,  
a i emocje dały się we znaki  - bo oto 
na scenie lada moment miały pojawić 
się GWIAZDY! 
Ledwie ochłonęliśmy po pierwszych 
mocnych wrażeniach, gdy ze sceny 
popłynęła znana wszystkim w Polsce 
piosenka „rycerzy trzech Ketling,  
Wołodyjowski, Zagłoba...hajda na 
koń..hajda na koń! wszystkim nam się 
Kasieńka podoba”. Gorącymi brawa-
mi przywitaliśmy kabaret Elita czyli 
Panów Jerzego Skoczylasa, Leszka 
Niedzielskiego i Stanisława Szelca. 
Panowie dali z siebie wszystko, za co 
pięknie podziękowaliśmy im brawa-
mi i prośbami o autografy!
Cały czas trwały badania mammogra-
ficzne i badania słuchu. Cieszyły się 
one ogromnym zainteresowaniem, 
a to duży sukces - bo to oznacza, że 
dbamy o własne zdrowie.

Zaledwie zdążyliśmy obejrzeć wy-
stawę prac zgłoszonych do konkursu 
malarskiego, zwiedzić wystawę „Wro-
cław Poznany” oraz piękne rękodzieła 
przygotowane przez Warsztaty terapii 
Zajęciowej im. Brata Alberta, a tu jak 
nie popłynie muzyka !!!!! I to jaka! 
I to jak głośno! To grupa 40i30na70 
czyli popularne Osiołki i ich zaanga-
żowane teksty i rewelacyjna skoczna 

muzyka.
I w końcu losowanie! Przy wyczyty-
waniu kolejnych wylosowanych nu-
merków każdy z nadzieją spoglądał 
na własny kuponik. Nagrody były 
naprawdę wspaniałe, ale wygrywają 
tylko szczęśliwcy. 
Jeszcze tylko wieczorne sprzątanie, 
gitarowo-wokalny recital, Msza świę-
ta o 21 i dzień się skończył.
Już czekamy na następny.

Renata Piwko-Wolny
fot. Laura Chołodecka

Pełny tekst oraz galeria zdjęć na stro-
nie parafialnej:
www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl

II Festyn Parafialny - 12 września 2010
W naszej parafii


