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Poznajmy się
O kapłaństwie, miłości i... cukierkach 

Jak wyglądała przed laty ministranc-
ka służba? Jak przygotować się do 
małżeństwa, a jak może wyglądać 
droga do kapłaństwa?
O kilka słów dla parafialnego pi-
sma poprosiliśmy ks. Leszka Cza-
plę, którego w grudniu powitaliśmy  
w naszej wspólnocie.

– Pochodzi Ksiądz z okolic Śro-
dy Śląskiej. Czy życie parafialne  
w Księdza rodzinnych stronach wy-
glądało przed laty podobnie jak dziś, 
czy inaczej?
– Pod wieloma względami inaczej.  
W kościele było więcej ludzi, więk-
szym szacunkiem otaczano kapłanów, 
panowała większa troska o wychowa-
nie młodzieży. Pamiętam specjalne 
komitety rodzicielskie powoływane 
do pilnowania młodych. Do moich 
rodzinnych Malczyc przyjeżdża-
ły trójki klasowe, które sprawdzały, 
czy uczniowie o odpowiedniej porze 
wrócili do domu... Ludzie nie mieli 
wątpliwości, że pewne formy kontroli 
wobec młodzieży są wskazane, a mło-
dzi nie uważali, że to zamach na ich 
wolność.
Na pewno liczniej uczestniczyli  
w nabożeństwach. Pamiętam, jak 
na Wielkanoc przez całą noc trwała 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
– aż do samej rezurekcji – i nie było 
ani chwili, kiedy kościół byłby pusty. 
Przed Grobem Pańskim były 2 klęcz-
niki – jeden dla chłopców, drugi dla 
dziewcząt. Owszem, czasem przy 
okazji puszczali do siebie oczko, ale 
wytrwale adorowali Pana Jezusa. Pa-
miętam niedzielne Nieszpory, w któ-
rych uczestniczyło mnóstwo ludzi. 
Kiedy proboszcz, obdarzony bardzo 
mocnym głosem, intonował psalmy, 
wierni śpiewali aż się „mury trzęsły”. 
– Pewnie mieli więcej czasu... Nie 
było komputerów, telewizji...

– Gdy pojawiła się telewizja, w całych 
Malczycach – które miały wtedy 5,5 
tys. mieszkańców – były najpierw le-
dwie 2 telewizory. Jeden z nich znaj-
dował się na mojej ulicy, u wicedyrek-
tora papierni, a zarazem pracownika 
SB. Razem z bratem byliśmy często 
do tego telewizora dopuszczani. Mie-
liśmy ładne głosy. W zamian za moż-
liwość oglądania Kaczora Donalda 
śpiewaliśmy – np. „Graj, piękny Cy-
ganie”.
Umiejętność śpiewu przydawała się 
także w ministranturze. Bardzo chcia-
łem jak najwcześniej służyć przy ołta-
rzu i ministrantem zostałem już jako 
6-latek – choć przy innych chłopcach 
wyglądałem jak krasnoludek. Pamię-
tam, że starsi koledzy urządzili mi 
chrzest – pokropili wodą święconą  
i wysmarowali węgielkami. Mini-
stranci służyli w tzw. parach. Pierw-
sza para pełniła najważniejsze funkcje 
i wszystkim zależało, żeby do niej się 
dostać. Ja w tym celu wstawałem już 
przed 5.00, żeby zdążyć na pierwszą 
ranną Mszę św. o godz. 6.00. Służ-
ba ministrancka była wtedy o wiele 
trudniejsza. Wymagała sporego wy-
siłku, także fizycznego – trzeba było 
m.in. przenosić duży Mszał z ciężką 
drewnianą podstawą – znosząc go po 
schodkach i jeszcze przyklękając. Mi-
nistrant musiał wyuczyć się długich 
tekstów w języku łacińskim. Tato czy-
tał mi je najpierw na głos, a ja powta-
rzałem za nim. Z łaciny byłem naj-
lepszy z ministrantów. Jej znajomość 
bardzo mi pomogła potem w liceum.
– Jak to się stało, że „usłyszał” 
Ksiądz powołanie kapłańskie? To 
było nagłe odkrycie, czy od zawsze 
marzył Ksiądz o kapłaństwie?
– Od najmłodszych lat. Jako 10-latek 
nakrywałem ręcznikiem taboret, dru-
gi ręcznik zakładałem na ramiona i tak 
„odprawiałem” Mszę św. Już w szkole 

podstawowej wiedziałem, czego chcę. 
Po jej skończeniu – a mój rocznik 
był pierwszym, który uczył się w sys-
temie 8-klasowym – poszedłem do 
liceum, m.in. z tą myślą, żeby potem 
pójść do seminarium. O tych planach 
jako pierwsza dowiedziała się moja 
polonistka, gdy byłem w I kl. Kiedyś,  
w czasie prywatnej rozmowy, nalegała, 
żebym wyjawił jej zamiary na przy-
szłość. Obiecała dochować tajemnicy. 
Potem o chęci zostania księdzem po-
wiedziałem swojemu tacie. Stało się to 
w dniu, w którym niespodziewanie... 
złapałem aż pięć dwój. Pamiętam, że 
jedna była z W-Fu – za brak stroju, 
druga z Przysposobienia Obronnego 
(źle rzuciłem granatem). Tato w dro-
dze z pracy spotkał akurat mojego 
wychowawcę, który powiedział mu 
o tych dwójach. Robił mi wymówki,  
a nawet zaczęły mu ręce „chodzić wo-
kół paska”, więc ja – żeby powstrzymać 
bieg wydarzeń – powiedziałem mu  
o planach pójścia do seminarium. Cał-
kiem go to nie udobruchało...
Moi koledzy dowiedzieli się o wszyst-
kim dopiero, gdy już miałem w ręku 
świadectwo maturalne. Byli zdu-
mieni. Przedtem, gdy mnie pytano 
o studia, utrzymywałem, że idę na 
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■ Rekolekcje wielkopostne w dniach 
13-16 marca wygłosi w naszej parafii 
ks. Mirosław Maliński. 

■  Kurs Alfa rozpocznie się 15 marca 
w domu katechetycznym przy koście-
le p.w. Świętej Rodziny. Kurs jest ad-
resowany zarówno do dorosłych jak  
i młodzieży. Szczególnie zaproszone 
są osoby przeżywające trudności zwią-
zane z wiarą lub niewierzące, a także 
osoby dotknięte różnego rodzaju pro-
blemami życiowymi. 
Spotkania będą się odbywały raz  
w tygodniu, we wtorki od godz. 19.00. 
Charakterystyczna dla nich jest pogod-
na atmosfera, gościnność i ... smaczny 
posiłek. Planowana jest opieka nad 
dziećmi podczas zajęć rodziców. 
Kurs potrwa około dwa i pół miesiąca. 
Doświadczenia z poprzedniego kursu 
Alfa, który odbył się w parafii Św. Ro-
dziny w ubiegłym roku oraz wielu in-
nych parafii katolickich w Polsce i na 
świecie potwierdzają, że znaczna część 
Gości (tak nazywa się uczestników) 
kursu Alfa odnajduje sens życia lub 
doświadcza odnowienia wiary, a także 
znajduje prawdziwych przyjaciół.

■ Romcio Tomcio, czyli Roman Kem-
piński – autor rymowanych opowieści 
biblijnych – gościł w grudniu w naszej 
kaplicy. Recytowana historia Zwia-
stowania Matce Bożej i inne bożona-
rodzeniowe opowieści wzbudziły za-
chwyt najmłodszych.

■ Również w grudniu odwiedził nas  
o. Mirosław Pilśniak OP, duszpasterz 
rodzin z Warszawy, który przekony-
wał małżonków, że w swoim codzien-
nym życiu nie mogą spoczywać na lau-
rach, lecz muszą podejmować ciągły 
trud umacniania więzi między sobą.  
Książce o. M. Pilśniaka pt. „Krótka 
kołdra” poświęcone było „Spotkanie 
przy Lampie” – wypełnione m.in. dys-
kusją o twórczych kryzysach i dialogu.

W dwóch słowach
astronomię – którą zresztą naprawdę 
lubiłem. Taka dyskrecja w tamtych 
czasach miała uzasadnienie. Mój 
dyrektor powiedział potem, że gdy-
by wiedział o wszystkim, matury na 
pewno bym nie zdał. Jedyną osobą, 
która od zawsze twierdziła, że będę 
księdzem, był najstarszy brat mojej 
mamy. Zawsze mówił, że chce, żebym 
go kiedyś pochował. I tak się stało.
– Co jest najpiękniejsze w kapłań-
skiej posłudze?
– Kiedy sobie uzmysłowię, jak wiel-
kie są rzeczy, z którymi mam do 
czynienia, jest to naprawdę niezwy-
kłe przeżycie. Służba ludziom przez 
odprawianie Eucharystii, głoszenie 
Słowa Bożego przynosi głęboką ra-
dość. Czasem czuje się zmęczenie, 
ale i prawdziwą satysfakcję, że można 
tak wielu ludziom pomóc w zbliże-
niu się do Boga. Zdarza się, że słyszy 
się słowa wdzięczności od dawnych 
uczniów, parafian. To bardzo miłe.
– Poprzez lata pracował Ksiądz 
pewnie w różnych parafiach. Którą 
wspomina Ksiądz szczególnie ciepło, 
serdecznie?
– Każda na swój sposób zapada  
w serce. Wspominam często pierw-
szą z nich – parafię w Dzierżoniowie, 
ale późniejsze też. Każda z nich mia-
ła swoje radości i trudy. Na pewno 
inaczej wyglądała praca we wrocław-
skiej parafii Bożego Ciała, inaczej  
w wiejskiej parafii, gdzie jest kilka filii 
i trzeba żyć „z zegarkiem w ręku”, żeby 
dojechać wszędzie na czas. Do dziś 
– m.in. dzięki „Naszej klasie”, której 
jestem miłośnikiem – utrzymuję kon-
takt z wieloma osobami z Piechowic. 
Jako katecheta miałem tam pod opie-
ką jednocześnie... 700 uczniów. Na 
katechezę chodziłem z kieszeniami 
pełnymi gum do żucia oraz tzw. len-
tilek – cukierków, które nazywałem 
„pastylkami na uspokojenie”. Kiedy 
uczeń rozrabiał, częstowałem go len-
tilką. Zwykle się uspokajał. Pamiętam 

też pracę w szpitalu, w duszpaster-
stwie akademickim, pełne przygód 
wycieczki, pielgrzymki. 
– W czasie Mszy św. często dzieli się 
Ksiądz z nami refleksjami na temat 
sakramentów świętych, liturgii. Co 
zrobić, żeby dobrze ją przeżywać?
– Mszę św. trzeba przeżywać nie jako 
obowiązek, ale jako przywilej, jako 
Boży dar. Do udziału w Eucharystii 
należy przygotować i duszę, i ciało, pa-
miętając, że idę na spotkanie z moim 
Panem i z moimi braćmi. Trzeba sta-
rać się o życie w stanie łaski uświęca-
jącej. To normalne, że w czasie mo-
dlitwy nasze myśli łatwo ulatują ku 
innym rzeczom. Człowiek przyłapuje 
się na tym, że od rozważania tajemnic 
różańcowych przeszedł do rozmy-
ślania o cenach pomidorów... Myśli 
powstają w głowie często niezależnie 
od naszej woli, ale gdy sobie zdamy  
z nich sprawę, to od nas zależy, czy się 
otrząśniemy i wrócimy do modlitwy, 
czy nie.
– Wspominał Ksiądz kiedyś o swoim 
zaangażowaniu w przygotowanie 
narzeczonych do małżeństwa. Co 
można – w dwóch słowach – pora-
dzić młodym przygotowującym się 
do ślubu?
 – Ważne jest, żeby pamiętali, że przy-
kazania Boże są dla ludzi. Pan Bóg nie 
chce poprzez nie utrudniać nam życia, 
ale ustrzec nas przed błędami, które 
niosą przykre dla nas konsekwencje. 
Po drugie – narzeczeni muszą pamię-
tać, że dom buduje się od fundamen-
tów, a nie od dachu. Po trzecie – po-
winni starać się o właściwą hierarchię 
miłości. Na pierwszym miejscu umie-
ścić miłość do męża czy żony, na dru-
gim – do dzieci, na trzecim do innych 
członków rodziny, w tym do rodzi-
ców. Każde zaburzenie tej kolejności 
prowadzi do wielkich szkód w mał-
żeństwie, a nawet do jego rozpadu.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Agata Combik
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Przy naszej parafii działa Wspól-
nota Ruchu Światło - Życie. Ruch 
Światło-Życie jest jednym z ruchów 
odnowy Kościoła według nauczania 
Soboru Watykańskiego II. Groma-
dzi ludzi różnego wieku i powo-
łania: młodzież, dzieci, dorosłych 
oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, 
jaką jest Domowy Kościół. Ruch 
Światło-Życie wychowuje dojrza-

łych chrześcijan i służy odnowie Ko-
ścioła przez przekształcanie parafii 
we wspólnoty wspólnot.

Jesteśmy grupą małżeństw i rodzin, 
które razem poszukują, odkrywają  
i doświadczają nowej jakości życia  
w Jezusie Chrystusie. Tworzymy 
wspólnotę, aby razem wzrastać  
w życiu chrześcijańskim i dawać świa-

dectwo tego, że Bóg jest żywy i działa 
pośród nas także dziś. 
Aktualnie tworzone są w naszej pa-
rafii nowe grupy (kręgi) małżeństw. 
Może to dla Waszego małżeństwa 
dobry moment, aby spróbować cze-
goś nowego, wyruszyć na nową drogę  
i zmienić coś w swoim życiu ?

W naszej wspólnocie są rodziny  
z najbliższej okolicy - Wojnowa/Stra-
chocina, Kamieńca Wrocławskiego  

Telewizja internetowa – czy to moż-
liwe? - Tak. Czy możliwe, że u nas na 
Osiedlu? – Tak. Zostałam popro-
szona o napisanie kilku zdań na ten 
temat, co niniejszym czynię.

Spotkało się dwóch kolegów: Józef  
Samołyk i Piotr Tomicki (kończyli to 
samo IX LO, a potem jeszcze bywali 
w tych samych miejscach w młodości 
i mieli wspólnych znajomych i kole-
gów). Czas rozdzielił ich drogi życio-
we, ale je połączył ponad rok temu.. 
Tak różniących się od siebie ludzi po-
łączyła wspólna pasja – Internet. Po 
trzydziestu latach: telefon, rozmowy 
i… zaczyna dojrzewać myśl: Józef – 
okrętowiec, specjalista od sprzedaży i 
wdrożeń systemów informatycznych, 
mający doświadczenie dziennikar-
skie w pierwszej prywatnej telewi-
zji „Echo” (może niektórzy jeszcze 
pamiętają tę stację) oraz Piotr - spe-
cjalista od Internetu i wielu innych 
technicznych urządzeń, który zareje-
strował domenę  iTV-Wrocek – stwo-
rzą program na żywo.
Nazwa „Zapraszamy na afisz” – to ta 
sama, pod którą Józef miał autorski 
program w „Echu”. Józef użycza po-
mieszczeń w swoim domu na studio,  
a Piotr przenosi swój potencjał: 
sprzęt i myśl techniczną. Z odwa-
gą i determinacją realizują pragnie-
nie uruchomienia takiego dzieła  

i w ostatnią sobotę sierpnia 2009 r. 
rusza program „Zapraszamy na afisz”.
Co interesującego można w nim zna-
leźć? Józek ma od lat wielką pasję 
– jest nią Śląsk. Jest to miejsce, gdzie 
się urodził i mieszka - Wrocław, ale 
także to wszystko, co pod tym poję-
ciem występuje: historia tych ziem, 
gospodarka, życie ludzi, ich zain-
teresowania, kultura i sztuka – i to  
w odniesieniu do przeszłości jak  
i teraźniejszości. Program „Zaprasza-
my na afisz” emitowany jest na żywo  
w każdą sobotę od godz. 10:00 (wej-
ście przez Google na hasło „Zapra-
szamy na afisz”). Zazwyczaj jest to 
rozmowa z zaproszonymi gośćmi 
o ich życiu, zainteresowaniach, do-
świadczeniach. Są to tzw. „nazwiska” 
promujące Wrocław i okolice, ale  
i zwykli, a przez to „niezwykli” ludzie 
z naszego Osiedla, Miasta i spoza jego 
granic. Wyemitowanych zostało już 
70 programów „Zapraszamy na afisz”. 
Należałoby, a raczej trzeba odnotować 
fakt, że częstym, wiernym gościem 
programu jest p. Jerzy Skoczylas, czło-
nek naszej Rady Miejskiej. W kilku 
wcześniejszych programach występo-
wała też p. Anita Białek, obecna dyrek-
tor TVP Wrocław. Oboje mieszkają 
na naszym Osiedlu. Sobotni program 
wzbogacił się o cykliczną audycję „Co 
tam panie w polityce…” Są to rozmo-
wy z fachowcami od zagadnień życia 

politycznego (najczęściej pracownicy 
Uniwersytetu Wrocławskiego). Emi-
towane są też reportaże z wydarzeń 
kulturalnych i religijnych naszego 
Miasta realizowane m.in. przez p. An-
drzeja Masa (też z naszej Parafii), jak 
i miast śląskich (np. Wołów, Jawor, 
Trzebnica, Gliwice, Mikołów, Oleśni-
ca, Kamieniec Wrocławski). 
Józek „kocha rozmawiać” z ludźmi 
i to się odbywa w naszym studio na 
żywo. O tym, jak bogaty jest pro-
gram, można się przekonać, oglądając 
przez Internet cały blok programu 
sobotniego oraz emitowane powtór-
ki w tygodniu. Odnotować też tu-
taj należy, że jest oglądany nie tylko  
w Polsce, ale i na świecie – od Stanów 
Zjednoczonych po Seszele, bo Inter-
net to globalna wioska.

Nie będzie to megalomania jeśli po-
wiem, że jako bardziej „surowy” niż 
pobłażliwy „recenzent” programu 
uważam, że to przedsięwzięcie moż-
na zobrazować powiedzeniem, iż nie 
wolno nam szukać „świętego spo-
koju”. Raczej na miarę swoich pasji, 
możliwości oraz talentów tworzyć 
dobro. I choć ono rodzi się w trudach 
i wyrzeczeniach – to za takie uważam 
sobotni program telewizji iTV –Wro-
cek, a w tym audycję przygotowywa-
ną i prowadzoną przez mieszkańca 
naszej Parafii, a mojego męża - Józefa 
Samołyka.

Alicja S.

Jego pasja -Śląsk  

Nowe kręgi małżeństw w naszej parafii

Poznajmy się



Nasza Wspólnota 5

Rozważania
■ „Jan Chrzciciel był jak drogowskaz 
– nie koncentrował na sobie, ale kie-
rował do Chrystusa. To wzór dla ro-
dziców” – przekonywał ks. Mirosław 
Maliński w czasie kolejnej prelekcji 
przeznaczonej dla małżeństw. Czy 
mają rację ludzie unikający wychowy-
wania dziecka, by z góry nie narzucać 
mu swoich poglądów? „To tak, jakby 
nie uczyć dziecka mówić, żeby nie na-
rzucać mu używania języka polskiego, 
zamiast innego” - mówił „Malina”.

■  W ramach Roku Biblijnego obcho-
dzonego we wrocławskiej archidiece-
zji ks. Mariusz Rosik mówił o tym, jak 
czytać Pismo św.: „Twoje Słowo jest 
pochodnią dla stóp moich...” – cyto-
wał dzieciom słowa psalmu. I porów-
nał je do pochodni na  lotnisku – po-
chodni, które umożliwiły bezpiecznie 
dotrzeć do celu pewnemu samoloto-
wi, gdy zabrakło prądu.

■ Święta ocalone - tę świąteczną opo-
wieść 9 stycznia przedstawiły w naszej 
parafii dzieci z zespołu teatralnego  
z gminy Czernica. Zły czarodziej ode-
brał ludziom pamięć o świętach Bo-
żego Narodzenia. Na szczęście mała 
dziewczynka odnalazła starą księgę,  
w której zapisana była prawda o Wigilii 
i wydarzeniach w Betlejem. Czary udało 
się przełamać. Na stole pojawił się biały 
obrus i w domu zabrzmiały kolędy.

■ Wielu członków naszej parafii dołą-
czyło do Orszaku Trzech Króli, który 
6 stycznia przeszedł spod wrocław-
skiej katedry na rynek. Wędrowaliśmy 
do stajenki, podążając za trzema mę-
drcami. Wiozły ich wielbłądy z ZOO 
oraz koń służący w straży miejskiej.  
Z drogi próbowały nas zawrócić ko-
smate diabły i król Herod, ale szczęśli-
wie dotarliśmy do żłóbka. Zabrzmiały 
kolędy, a Królowie złożyli dary. Zdję-
cia z Orszaku dostępne są na www.
strachocin.archidiecezja.wroc.pl.

W dwóch słowach

Zasadniczo kojarzy nam się gdzieś z 
początkiem Mszy. Dwa czytania (w 
tygodniu jedno), psalm, Alleluja.  
A no i kazanie, czy tam homilia.
Generalnie całkiem nieźle. W koń-
cu raz w tygodniu mamy okazję  
w tej części uczestniczyć. Ale chyba 
warto co nieco sobie odświeżyć:

Liturgia Słowa to druga część Mszy 
Świętej, poprzedzają ją obrzędy wstęp-
ne. Zaczyna się od czytań z Pisma Świę-
tego. W dni powszednie zazwyczaj 
jedno ze Starego lub Nowego Testa-
mentu, w niedzielę i święta pierwsze ze 
Starego, drugie z Nowego Testamentu.
Czytania powiązane są ściśle z przebie-
giem roku liturgicznego. Bardzo łatwo 
zauważyć to można zwłaszcza podczas 
świąt, Wielkiego Postu, czy Adwentu.
Często niedzielne czytania ułożone są 
też tak, że opowiadają o tych samych 
wydarzeniach z różnej perspektywy. 
Na przykład fragment z księgi proroc-
kiej zapowiadający przyjście Mesjasza, 
list w którym wspominane jest pewne 
wydarzenie z życia Chrystusa, wresz-
cie czytanie z Ewangelii opowiadające 
o wypełnieniu proroctwa starotesta-
mentalnego przez Jezusa konkretnym 
wydarzeniem czy nauką.
Czytania niedzielne ułożone są w cykl 
3-letni (kolejno po sobie następują-
ce rok A, B i C), na dni powszednie 
dwuletnim (rok I – lata nieparzyste, 

rok II – lata parzyste). Zmiana cyklu 
czytań następuje wraz z początkiem 
roku liturgicznego czyli w I niedzielę 
Adwentu.

Po pierwszym czytaniu śpiewany jest 
psalm, a na koniec aklamacja. Aklama-
cja to nic innego jak dwukrotnie wy-
śpiewane Alleluja (w okresie Wielkie-
go Postu zastępowane „Chwała Tobie, 
Słowo Boże” lub „Chwała Tobie, Kró-
lu wieków”) przedzielone wersetem 
nawiązującym do Ewangelii, który 
ma wprowadzić nas w treść Ewangelii  
i przygotować do Jej wysłuchania.

Po aklamacji słuchamy czytania  
z Ewangelii, po którym kapłan głosi 
homilię lub kazanie. LUB, ponieważ 
to nie są synonimy w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Homilia nawiązuje 
do właśnie usłyszanych czytań, w tym 
Ewangelii i jest swego rodzaju komen-
tarzem do nich. Kazanie to nauka nie 
odnosząca się wprost do tekstów litur-
gicznych.
Do liturgii słowa zalicza się też Cre-
do – wyznanie wiary i modlitwę po-
wszechną zwaną modlitwą wiernych. 
I dopiero w tym miejscu kończy się 
Liturgia Słowa i zaczyna Liturgia Eu-
charystyczna. Liturgia Słowa nazywa-
na bywa czasem mszą katechumenów, 
ponieważ w pierwszych wiekach po 
Credo osoby nieochrzczone wypra-
szano ze Świątyni.

Tomek

Liturgia Słowa

i Gajkowa. Więcej informacji na stro-
nie: http://kamieniec.archidiecezja.
wroc.pl/DK/. 

Kontakt bezpośredni: Jola, Jurek 
Prokopiukowie, tel. 71/346 6525,  
e-mail: jjprokopiuk@gmail.com

Jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się wię-
cej o Ruchu Światło - Życie odwiedź 
stronę: www.wroclaw.oaza.pl 

J.Prokopiuk
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Fotoreportaż
Bal nad balami

Pierwszy karnawałowy parafialny bal przebierańców 
dla dzieci – zorganizowany przez państwo Samo-
łyk – odbył się 5 lutego. Ok. 50 najmłodszych pa-
rafian tańczyło, tworzyło korowody, uczestniczyło  
w zabawach i konkursach. Dzieci prezentowały wier-
sze, piosenki, malowały balony. Nie brakło słodyczy  
i pysznej pizzy. Wśród uczestników przeważały księż-
niczki, kowboje i rycerze, ale trafiali się również indy-
widualiści – jak 3-letni Kuba przebrany za słoneczko. 
Bal był pierwszy, ale na pewno nie ostatni! Mamy na-
dzieję, że wejdzie na stałe do parafialnej tradycji.

foto. Mariusz Mosior
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Rozważania
Słowo Boże - tu i teraz.

Nawet jeśli komuś się wydaje, że 
modlitwa to przekaz w jedną stro-
nę (my mówimy - Bóg słucha), to  
o Liturgii Słowa tego powiedzieć 
nie można. Bo to najbardziej bliska 
naszym zmysłom Boża odpowiedź. 
Lektor i kapłan czytają Słowo, które 
pochodzi od Boga, które ten przed 
wieloma wiekami dał nam, każde-
mu z nas, byśmy je czytali, starali się 
zrozumieć i według Niego zmieniali 
nasze życie na lepsze.

Słowo Boże, jeśli mu pozwolimy, 
działa tu i teraz: kilkukrotnie zdarzy-
ło mi się po kilku dniach modlitwy  
z prośbą o pomoc usłyszeć podczas 
niedzielnej Eucharystii fragment, 
który jak ulał pasował do mojej sy-
tuacji – był jasną i czytelną odpowie-
dzią na moje pytania.

Jedną z największych tajemnic Pisma 
Świętego jest Jego aktualność mimo 
upływu czasu. Przez wieki zmieniała 
się cywilizacja, zmieniały się mody, 
zmieniali się ludzie i ich problemy. 
A każde pokolenie na nowo może 
odczytywać to, co Bóg ma do powie-
dzenia na temat spraw jak najbardziej 
aktualnych.

Pozostaje podczas Mszy otworzyć 
szeroko swoje uszy i serce, i słuchać. 
Zwłaszcza jeśli wciąż powtarzasz, że 
Pan Bóg Cię nie słucha. Słucha, słu-
cha – daj mu po prostu czasem dojść 
do głosu.

Tomek

Kurczaki dla Kenii

W Wielkim Poście Kościół zwraca 
naszą uwagę na 3 podstawowe prak-
tyki wielkopostne - modlitwę, post 
i jałmużnę, czyli praktyczną pomoc 
potrzebującym. 
Jałmużna często idzie w parze z postem 
- to, co zaoszczędzę, odmawiając so-
bie, darowuję tym, którzy mają jeszcze 
mniej. Papież w jednym z Orędzi na 
Wielki Post pisał: "Post pomaga nam 
uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje 
wielu naszych braci. W Pierwszym Liście 
św. Jan napomina: “Jeśliby ktoś posiadał 
majętność tego świata i widział, że brat 

jego cierpi niedostatek, a zamknął przed 
nim swe serce, jak może trwać w nim 
miłość Boga?” (3, 17). Dobrowolny post 
pomaga nam naśladować styl Dobrego 
Samarytanina, który pochyla się nad 
cierpiącym bratem i śpieszy mu z pomocą. 
Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja 
z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny 
sposób pokazuje, że bliźni przeżywający 
trudności nie jest nam obcy".
W tym duchu chcielibyśmy od tego 
roku zainicjować tradycję naszej 
wspólnotowej, parafialnej jałmużny 
jako praktycznej realizacji przykazania 
miłości bliźniego. We współpracy z ze-

społem misyjnym Ruchu Światło - Ży-
cie, współpracującym z parafią Mitun-
guu w Kenii,  chcielibyśmy włączyć się  
w projekt pomocy pod nazwą "poda-
ruj kurczaka".
Kurczaki (właściwie chodzi o kur-
ki - nioski) zaopatrują dzieci z Ga-
koromone (slumsy w parafii w Mi-
tunguu) w jajka każdego dnia,  jako  
suplement ich kukurydziano - faso-
lowych posiłków.
Pozostałe jajka są sprzedawane  
w okolicy, a zysk przeznaczony jest 
na utrzymanie kurnika i kurczaków. 
Część zysku przekazywana jest na 
ośrodek pomocy niemowlętom.

Koszt jednego kurczaka to 25 zł. 
Dzięki zaangażowaniu australij-
skich wolontariuszy –  Zolana i Tru-
dy, udało się już rozpocząć projekt  
i kupić pierwsze kurczaki.
W akcję włączą się dzieci z naszej para-
fii, które przygotują plakaty i skarbon-
ki, do których będziemy mogli wrzu-
cać nasze ofiary. Ponadto 27. marca,  
w 3 niedzielę Wielkiego Postu, planu-
jemy przeprowadzenie zbiórki parafial-
nej po każdej mszy świętej na ten cel.
Więcej informacji o naszej akcji po-
jawi się w marcu.

J.Prokopiuk

Rysunek Ignacy Prokopiuk

W naszej parafii

Zapraszamy na stronę naszej parafii  
www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl 
Tam między innymi aktualności, ar-
chiwalne numery naszego pisma (do-
stępne w zakładce GAZETKA) oraz 
galeria zdjęć.
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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

Do poczytania
ABY SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM W NAS

W czasie celebracji Eucharystii w okresie Bożego Narodzenia trzy razy słyszymy początek Ewangelii według św. Jana 
(...) Trzy razy nasze serce zostaje ubogacone radosną nowiną, która odmieniła losy świata: „Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało między nami” ( J 1,14).
Słowo Boga, o którym dziś wiemy, że jest Synem Boga Najwyższego, Drugą Osobą Trójcy Świętej, od samego początku 
było obecne w dziejach świata i w historii zbawienia. Wypowiadając kolejne słowa stworzenia, Bóg powołał do istnie-
nia wszystko, co jest: „Wtedy Bóg rzekł: ‘Niech się stanie światłość’. I stała się światłość. [...] ‘Niech powstanie sklepie-
nie w środku wód...’, a gdy się tak stało...” (Rdz 1,3.6). Słowo Boga jest więc skuteczne, jeśli Bóg je wypowie – staje się. 
Św. Jan Ewangelista wyraził to w nieco inny sposób: „Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się 
stało” ( J 1,3).
Kiedy Bóg do nas mówi? Czy możemy także dziś usłyszeć Jego słowo? Oczywiście, że tak! Bóg mówi do nas przede 
wszystkim przez słowa Pisma Świętego. Czy uświadamiamy sobie, że za każdym razem, gdy słuchamy w kościele czy-
tanej Ewangelii lub kiedy bierzemy do ręki Biblię, to sam Bóg do nas mówi? A czy Jego słowo również jest skuteczne 
w naszym życiu? Czy staje się ciałem? Czy prowadzi nas do spotkania z Bogiem żywym? Czy to spotkanie przemienia 
nasze życie? 
Słowo Boga zawsze jest skuteczne: albo stanie się ciałem i zaowocuje przemianą życia, niejako stworzy nas na nowo, 
albo, jeśli nie pozwolimy mu działać, stanie się naszym sędzią: „Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma 
swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym” ( J 12,48). Czy tak, czy inaczej, 
każde słowo, które Bóg do nas wypowiedział stanie się: albo nas zbawi, albo osądzi i potępi.
Co zrobić, aby nasze spotkanie ze słowem Boga okazało się zbawienne? Jak go słuchać? Jak czytać, aby „stawało się 
ciałem w naszym życiu?”
Po pierwsze, trzeba mieć kontakt z Bożym słowem, trzeba pozwolić Bogu, aby do nas mówił. Wspaniałą okazją do 
słuchania słowa Bożego jest niedzielna liturgia, podczas której otrzymujemy słowo-zadanie do zrealizowania w rozpo-
czynającym się tygodniu. Można również czytać Biblię w domu.
Po drugie, trzeba wsłuchiwać się w Boże słowo w ciszy serca, bo Bóg mówi w sercu: ”Dlatego zwabię ją i wyprowadzę 
na pustynię i przemówię do jej serca” (Oz 2,16). Kiedy słuchamy Bożego słowa ono prowokuje nasze serce, pociesza 
nas, upomina, budzi lęk, zawstydza, wydobywa na światło dzienne nasz bunt przeciwko Bogu i jego woli. Jeśli wsłu-
chujemy się w słowo z otwartym sercem to ono wzbudza w nas wiele odczuć. Bóg mówiąc posługuje się naszymi uczu-
ciami. Oczywiście, ważne jest także zrozumienie słowa przy pomocy intelektu, ale to nie wszystko. Kiedy wchodzimy 
w orbitę oddziaływania słowa Bożego spotykamy Osobę Jezusa z Nazaretu, a spotkania z osobą nie da się ograniczyć 
tylko do intelektu.
Po trzecie, jeśli serce nasze zostanie poruszone, to trzeba zatrzymać się na tym, co Bóg w nas pobudził. Należy trwać 
na modlitwie i pytać się: dlaczego odczuwam niepokój, gdy słyszę to słowo? dlaczego sprawia mi ono ból? dlaczego 
inne słowo mnie pociesza i krzepi? Co Bóg chce mi powiedzieć o moim życiu? Próbujmy nazwać po imieniu problem, 
sferę życia, osoby, relacje, które Bóg stawia przed nami pobudzając nasze serce. Ważne jest to, aby zrozumieć słowo  
w kontekście naszego życia.
Czwarty krok, to konkretna odpowiedź. Kiedy Bóg zaczyna mówić, to czyni to po to, aby wejść z nami w dialog. Od-
powiedzią na słowo może być nasza modlitwa, ale także konkretne postanowienia, np. decyzja pojednania, nawróce-
nia, odrzucenia zła, długo odkładana spowiedź.

Ks. Rajmund Pietkiewicz


