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Poznajmy się

Śpiewają, ćwiczą, ale także świętują 
przy pączku i herbacie, obchodzą 
razem dzień św. Cecylii i planują już 
majowe spotkanie dla wszystkich 
parafian: wspólne pieczenie kiełba-
sek w pobliżu kaplicy. Nasz parafial-
ny chór z pewnością niejednym nas 
jeszcze zadziwi.

W sobotni wieczór gromadzą się  
w salce przy wejściu do kaplicy. 
Chwila na przywitanie się i sąsiedzkie 
rozmowy, rozdanie nut, muzyczna 
rozgrzewka – „Do re mi re do, do re 
mi re do...” – i... do dzieła. Parafialne 
basy, tenory, alty i soprany intensyw-
nie ćwiczą przed Triduum Paschal-
nym. To dla nich czas wytężonej pra-
cy i częstszych niż zwykle prób. Dziś 
będą pracować nad pieśnią, która za-
brzmi po przeniesieniu Najświętsze-
go Sakramentu do tzw. ciemnicy.
Co sprawia, że podejmują trud wy-
trwałych ćwiczeń? – Ja po prostu 
lubię śpiewać – mówi pani Ela (alt). 
– A ja zostałam namówiona – uśmie-
cha się pani Maria (sopran). – Tutaj 
jest zresztą bardzo sympatycznie, 
gromadzimy się nie tylko na pró-
bach, mieliśmy na przykład spotkanie 
opłatkowe. Połączyły nas już więzy 
przyjaźni, polubiliśmy się. – Ja miesz-
kam obecnie w Kostomłotach, przy-
jeżdżam stamtąd specjalnie na próby. 
Na terenie tej parafii urodziłem się, tu 
mieszkałem – mówi pan Jan (tenor). 
Co sprawia, że jest gotów pokonywać 
kilkadziesiąt kilometrów, by dotrzeć 
na spotkania? Jak mówi, oprócz sen-
tymentu do okolicy przyciąga go tu 
także miłe towarzystwo chórzystów 
oraz długoletnia znajomość z naszym 
organistą Piotrem Lachem – pocho-
dząca jeszcze z czasów, gdy pan Piotr 
pracował w parafii pw. NMP Matki 
Miłosierdzia przy ul. Brucknera. – 
Jan ma lwowskie korzenie, a lwowia-
cy, wiadomo, zwykle są rozśpiewa-

ni; zresztą sporo wśród nas osób ze 
Wschodu – dodają obie panie.
Chór narodził się dzięki inspiracji 
proboszcza, ks. Wojciecha, któremu 
leży na sercu podwyższenie „muzycz-
nego poziomu” wspólnoty parafial-
nej, oraz dzięki pasji organisty. – Na 
razie właściwie nie jesteśmy chórem w 
pełnym tego słowa znaczeniu, „chór” 

to duże słowo; mieścimy się gdzieś 
pomiędzy „chórem” a „scholą”. Myślę, 
że potrzebujemy jeszcze ok. roku in-
tensywnej pracy, żeby naprawdę god-
nie się prezentować – tłumaczy Piotr 
Lach. 
– W tej chwili grupę tworzą 22 oso-
by. Mamy wybraną radę – prezesa (p. 
Wojciech Skrzypiński), jego zastępcę 
i skarbnika. Chcielibyśmy, by dołą-
czyło do nas jak najwięcej ludzi – to 
poszerza nasze możliwości. Zaprasza-
my nie tylko osoby o dużych umiejęt-
nościach; są wśród nas i tacy, którzy 
nie mają zbyt dobrego słuchu – takie 
osoby muszą po prostu trochę wię-
cej ćwiczyć. Ważna jest szczera chęć 
i obowiązkowość. Zapraszamy pa-
rafian w różnym wieku. W próbach 
uczestniczą i starsi i młodsi; przycho-

dzi na przykład pani Ania z córeczką 
Wiktorią, czasem z synkiem Micha-
łem. Chętnie powitamy rodziców  
z pociechami. W razie potrzeby mo-
żemy zapewnić dzieciom opiekę na 
czas, gdy mama czy tata będą uczest-
niczyli w próbie.
Panie Maria i Ela oraz pan Jan opo-
wiadają o próbach, ale także o indy-

widualnych ćwiczeniach z organistą,  
o konsultacjach, pracy z poszcze-
gólnymi głosami. – Żeby śpiewać w 
chórze, trzeba mieć odrobinę predys-
pozycji, ale większość z nas to ama-
torzy (choć są w tym gronie także 
absolwenci szkół muzycznych) – mó-
wią. – Dopiero tu uczymy się wielu 
rzeczy: nut, emisji głosu, odpowied-
niego sposobu oddychania, wymowy. 
Potrzeba na taką naukę nieco czasu  
i trochę samodyscypliny.
Wśród propozycji, jakie przygotował 
pan Piotr, są między innymi zajęcia 
poświęcone podstawom muzyki, teo-
retyczne i praktyczne. – Zapraszam 
w piątki o 19.00 – zachęca. – Moż-
na dowiedzieć się, co to jest metrum, 
poznać poszczególne nuty. Spotkania 
są otwarte nie tylko dla chórzystów; 

Nad nutami i... przy ognisku

Na próbie w ostatnią sobotę marca



Nasza Wspólnota 3

mile widziany jest każdy, kto chce się 
czegoś nauczyć. W szkole niestety 
zajęcia z muzyki zwykle nie stoją na 
zbyt wysokim poziomie i ludziom 
brak podstawowych wiadomości. 
Tymczasem muzyka jest w Kościele 
bardzo ważna. Uważam, że w czasie 
liturgii, tak jak każdy odmawia „Oj-
cze nasz”, tak i każdy powinien włą-
czyć się w śpiew – tak, jak potrafi. 
Jestem zdania, że w czasie Mszy św. 
powinni śpiewać wszyscy, nawet jeśli 
fałszują – w takim przypadku niech 
tylko śpiewają trochę ciszej... 
Naukę śpiewu prowadzą fachowcy 
– oprócz pana Piotra na sobotnich 
spotkaniach często bywa Małgorzata 
Samborska, prowadząca chór w para-
fii pw. św. Anny na Oporowie, znana 
m.in. dzięki zespołowi „Oweyo” czy 
„Zbierance”. Na jednej z prób obec-

ny był także o. Piotr Bujnowski OP.  
– W planach mamy zaproszenie mię-
dzy innymi prof. Tadeusza Zatheya – 
tłumaczy pan organista. 
Dzieje chóru nie są zbyt długie. Po raz 
pierwszy publicznie występował w li-
stopadzie ubiegłego roku, w dzień św. 
Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 
Zespół ma już jednak swój repertu-
ar, pieśni, które może śmiało prezen-
tować, wykonując je na cztery głosy. 
Wśród nich są: „Bądź mi litościw” 
(oprac. W. Żdżarski), „Chwała Tobie 
Słowo Boże” o. J. Gałuszki, pieśń „Na 
Komunię” (oprac. P. Pałka), „Niechaj 
Cię Panie...”  P. Bębenka. Sporo cza-
su chórzyści poświęcili również na 
naukę kolęd. Zapewniają, że w czasie 
świąt wielkanocnych na pewno ich 
usłyszymy. Czekamy.

Tekst i foto:Agata Combik 

■ Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
na Wojnowie uczestniczą w akcji 
„Pola nadziei” na rzecz Domo-
wego Hospicjum dla Dzieci. Na 
szkolnym patio posadziły cebulki 
żonkili. 
Dochód uzyskany z rozprowadzania 
sadzonek – a także żonkili w formie 
papierowych origami – będzie prze-
znaczony na rzecz Hospicjum. 
Przed świętami dzieci uczestniczyły 
również w wielkanocnym konkursie 
informatycznym, w ramach którego 
projektowały świąteczną kartkę.

■ Raz po raz naszą parafię odwie-
dzają goście związani z chrześcijań-
ską muzyką. 
W ostatnim czasie mogliśmy wysłu-
chać dominikanina o. Andrzeja Buj-
nowskiego OP (który mówił o muzy-
ce w liturgii) i dominikańskiej scholi. 
Z kolei 27 marca nabożeństwo Gorz-
kich Żali połączone zostało z koncer-
tem pieśni pasyjnych w wykonaniu 
chóru z Parafii św. Anny na Oporo-
wie, prowadzonego przez Małgorzatę 
Samborską.

■  Uczniowie z naszej szkoły kolej-
ny raz wzięli udział w Międzyszkol-
nym Konkursie Biblijnym. Kon-
kurs tym razem poświęcony był 
Dziejom Apostolskim. Do finału, 
który odbył się 15 marca w  Szkole 
Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinaw-
skiej zakwalifikowali się uczniowie 
Aleksandra Jastrzębska oraz Łukasz 
Chołodecki.
Finał konkursu odbywał się w pięciu 
etapach, w czasie których należało się 
wykazać bardzo dokadną znajomością 
Dziejów Apostolskich. Wzięło w nim 
udział 54 uczniów z 28 szkół.
Niestety naszym uczniom nie udało się 
wejść do ścisłej finałowej piątki. Konku-
rencja była bardzo duża a poziom przy-
gotowania uczestników bardzo wysoki. 

W dwóch słowach

CIASTO:
- 3 szklanki mąki
- kostka margaryny (prosto z lodówki)
- 3 łyżki cukru pudru
- 3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
- 5 żółtek
- cukier waniliowy
Z podanych składników szybko zagnieść 
ciasto (najlepiej najpierw wszystko po-
rządnie przesiekać nożem). Podzielić 
na dwie części. Mniejszą zawinąć w folię  
i włożyć do zamrażarki, większą wyłożyć  
foremkę (składniki na 25x35 lub więk-
szą), ponakłuwać widelcem, wstawić do 
piekarnika rozgrzanego do 180 stopni  
i lekko podpiec.

SER:
- 1 szklanka cukru
- kostka masła (niezbyt zimnego)

- 8 jaj
- 1 kg gotowego twarogu np. w wiaderku
- 2 budynie śmietankowe
- cukier waniliowy
duża puszka brzoskwiń
Masło należy dobrze utrzeć  z cukrami, 
stopniowo dodawać po 1 jajku, potem 
ser i pozostałe składniki.

PIANA:
- 5 białek
- 2 szklanki cukru
Ubić sztywną pianę z białek, ciągle ubi-
jając dodawać porcjami cukier.

Na podpieczony spód wyłożyć ser, po-
układać pokrojone brzoskwinie, wyłożyć 
pianę. Na wierzch zetrzeć na tarce (duże 
oczka)  porcję ciasta z zamrażarki.
Piec około godziny.

SERNIK Z BRZOSKWINIAMI
Wśród wszystkich ciast i deserów przygotowywanych na Święta Wielkanocne, 
sernik zajmuje wyjątkowe miejsce w każdym domu... 
Ten jest moim ulubionym. Mam nadzieję, że znajdą się chętni na wypróbowa-
nie tego przepisu jeszcze w tym roku. 

Przepis pochodzi z mojego blogu kulinarnego cafebabilon.blogspot.com. 
Bierze on udział w konkursie na najlepszą Wielkanocną potrawę na stronie 
kulinarnyblogroku.pl.

Laura Chołodecka
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Lokalna wspólnota Ruchu Światło-
Życie z terenu naszej parafii oraz z 
Gajkowa i Kamieńca Wrocławskie-
go przeżywała u nas 20 marca swój 
wielkopostny Dzień Wspólnoty. 
Jest to taki szczególny czas, gdy w 
naszej grupie małżeńsko-rodzinnej 
wspólnie świętujemy Eucharystię, 
rozmawiamy o wierze w codzien-
nym życiu i cieszymy się przebywa-
niem ze sobą.

Po Eucharystii sprawowanej dla nas 
przez ks. Wojciecha zastanawialiśmy 
się nad tym, co oznacza dla nas mo-
dlitwa, post i jałmużna w Wielkim 
Poście i jak je przeżywamy w naszych 
małżeństwach i rodzinach. W czasie, 
gdy rodzice rozmawiali na tak mądre 
tematy, młodsze dzieci trudziły się 
nad przygotowaniem skarbonek do 
naszej wielkopostnej zbiórki parafial-
nej „podaruj kurczaka”, przy okazji 
dowiadując się o znaczeniu jałmużny. 

Starsze dzieci z naszych rodzin zgłę-
biały tajniki... fizyki. Zaproszony 
gość – fizyk – poprzez wykonywane 
wraz z dziećmi proste eksperymenty 
prezentował i wyjaśniał różne zjawi-

ska fizyczne z otaczającego nas świa-
ta. Zainteresowanie dzieci wywołało 
nasze szczere zdziwienie – jak widać 
nauka nie musi być nudna, jeśli wy-
jaśnia nam to, co dzieje się dookoła.

Patrząc na to pomyślałem sobie, że 
nasza wiara, Kościół i Eucharystia 
też nie muszą być nudne. Wszystko 
zależy od tego, czy zaryzykujemy i 
pozwolimy Jezusowi wejść do na-
szych domów, naszej pracy, naszych 
zainteresowań. Jestem pewien, że 
wtedy On uporządkuje i powyjaśnia 
wszystko, co dzieje się w nas i do-
okoła nas.

Tekst i foto: Jurek Prokopiuk

Dzień Wspólnoty z kurczakiem i fizyką
W naszej parafii

Charakterystyczna skarbonka, do której 10 kwietnia zbierane były ofiary na zakup kurczaków dla 
dzieci z kenijskiej parafii w Mitunguu, powstała w czasie Dnia Wspólnoty



Nasza Wspólnota 5

Rozważania

Niedziela Zmartwychwstania Pań-
skiego rozpoczyna najradośniejszy 
okres roku liturgicznego. Zwany 
nawet „jedną wielką Niedzielą”. 
Potrwa do Niedzieli Zesłania Du-
cha Świętego. W tym czasie teksty 
liturgiczne skupiają naszą uwagę 
na Zmartwychwstałym. Stajemy się 
świadkami spotkań Jezusa z ucznia-
mi i Apostołami, współuczestnika-
mi ich często jakże intymnych do-
świadczeń.
Jezus poprzez kolejne spotkania 
wprowadza uczniów (w tym również 
nas) w tajemnicę Zmartwychwstania 
jednocześnie przygotowując do swo-
jego Wniebowstąpienia. Uczniowie 
muszą się pogodzić, że w przeciągu 
kilku tygodni „stracą” swego Mi-
strza po raz kolejny. Jego drugiemu 
odejściu towarzyszyć jednak będzie 
nie strach, lecz nadzieja, nie smutek, 
a radość i oczekiwanie. O ile podczas 
Paschy mieli poczucie opuszczenia, 
po śmierci Jezusa pozostała pustka 
w ich sercach tym razem z doświad-
czenia Zmartwychwstania rodzi się 
zaufanie słowom „A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata” (Mt 28,20).

Tak samo dla nas ten okres jest przy-
pomnieniem, że Zmartwychwstanie 
to nie tania sztuczka kuglarska, ale 
część Wielkiego Planu jaki przygoto-
wał Bóg dla każdego z nas. Chrystus 
nie mógł zostać tu na ziemi, bo Zmar-
twychwstanie to nie cel sam w sobie 
- to droga do Zbawienia. W tekstach 
tego okresu zobaczymy Chrystusa, 
który przypomina to co najważniejsze 
ze Swojej nauki: gromadzi uczniów 
na modlitwie, łamie dla nich chleb, 
błogosławi. 

Uczniowie choć nie bez lęku (starczy 
przypomnieć sobie zamknięte drzwi 
wieczernika) czuwali wraz z Maryją 
na modlitwie na przyjście Pocieszy-
ciela. Niedziela Zesłania Ducha Świę-
tego kończy okres wielkanocny. Tak 
jak dla Apostołów w dzień pięćdzie-
siątnicy zamknął się okres kontempla-
cji Zmartwychwstania, a zaczął okres 
realizacji misyjnego powołania, tak  
i my jesteśmy posłani, by pełni rado-
ści iść w codziennym życiu świadczyć 
o Miłości, której doświadczyliśmy. Bo 
pocieszyciel działa w każdym z nas 
nieustannie.

Tomek

50 Dni Radości – Okres Wielkanocny
■ Siostry zakonne ze Zgromadzenia 
św. Elżbiety odwiedziły nas w nie-
dzielę 3 kwietnia.
Na straganach przy kaplicy moż-
na było zakupić świąteczne wyroby, 
wspierając kuchnię charytatywną 
prowadzoną przez siostry. Elżbietanki 
opowiadały także o swoim zgroma-
dzeniu, które podejmuje służbę wo-
bec ubogich, chorych i starszych osób 
oraz zajmuje się wychowaniem dzieci 
i młodzieży. Za patronkę siostry mają 
św. Elżbietę (1207-1231), córkę kró-
la węgierskiego Andrzeja II, która od 
młodości opiekowała się ubogimi. 
Zgromadzenie powstało w XIX w.  
a jego pierwszą przełożoną była bł. 
Maria Merkert (1817-1872).

■ Na cmentarzu parafii św. Jac-
ka na Swojczycach we Wrocławiu  
16 kwietnia odbyła się uroczy-
stość poświęcenia urn z zie-
mią z miejsc kaźni Polaków  
(z Syberii, Katynia, Charkowa, 
Miednoje, Bykowni) oraz urny  
z ziemią smoleńską. 
Poświęcono także tablicę ku czci ofiar 
katastrofy pod Smoleńskiem.

■  Ksiądz Marek Mekwiński, który 
prowadził w naszej parafii ostatnie 
rekolekcje adwentowe, zaprasza na 
rekolekcje oazowe dzieci po 3, 4 i 5 
klasie szkoły podstawowej. 
Rekolekcje odbędą się w Bożnowi-
cach niedaleko Henrykowa w dniach 
25 czerwca – 11 lipca 2011. Koszt 
550 zł. informacje i zgłoszenia i: Te-
resa Prokopiuk, tel. 664233467,  
e-mail.: Terunia1@op.pl

■ Nasza parafia przygotowuje się do 
uruchomienia świetlicy dla dzieci w 
salce przy kaplicy. 
Świetlica będzie działać od ponie-
działku do piątku; dzieci będą tu mo-
gły bawić się, uczyć i pobyć ze sobą. 

W dwóch słowach

Oto niektóre opinie osób, które w 
ostatnim czasie przyłączyły się do 
wspólnoty małżeńsko – rodzinnej 
Ruchu Światło – Życie w naszej 
parafii. chcieliśmy znaleźć czas dla 
Boga i samych siebie:

• czuliśmy potrzebę bycia w jakiejś 
wspólnocie, która serio traktuje 
życie chrześcijańskie,

• w dzisiejszym świecie jesteśmy 
tak bardzo zabiegani, że koniecz-
ne jest zatrzymanie się i szukanie 
tego, co trwałe i niezmienne,

• zostaliśmy zachęceni przez księ-
dza Proboszcza

Nowe małżeństwa stworzyły dwa 
nowe kręgi rodzin. Krąg to grupa kil-
ku małżeństw, które spotykają się re-
gularnie, aby wspólnie odkrywać jaki 
jest Boży pomysł na życie człowieka, 
zarówno to osobiste, jak też małżeń-
skie i rodzinne. 
To także wspólne spędzanie czasu  
i tworzenie środowiska chrześcijań-
skiego dla naszych dzieci. 

Aktualnie kręgi rodzin skupiają 23 
małżeństwa i ponad 50 dzieci z tere-
nu naszej parafii i parafii sąsiednich 
w Gajkowie i Kamieńcu.

Jurek Prokopiuk

Nowe kręgi rodzin przy naszej parafii
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W naszej parafii

O tym, że w modlitwę, w rozmowę 
z Bogiem, trzeba wejść całym sobą – 
z  sercem, ciałem, zmysłami – prze-
konywał nas w czasie rekolekcji wiel-
kopostnych ks. Mirosław Maliński.

Szczególnie wiele zaproponował 
naszym oczom, każdego dnia pro-
ponując modlitewne zapatrzenie się 
w kolejną ikonę. Sakralne obrazy 
charakterystyczne dla wschodniego 
chrześcijaństwa – ikony – są czasem 
nazywane „oknami na niebo”. 

Co mogliśmy przez nie zobaczyć? 
Ks. Maliński zarysował przed nami 
kilka „widoków”:

Ikona przyjaźni
Ta koptyjska ikona z VI-VII w. uka-
zuje Chrystusa i św. Menasa, mnicha 
żyjącego w Egipcie, który w III w. po-
niósł śmierć męczeńską. 
Chrystus przedstawiony jest z księgą. 
Oznacza ona słowo i wyraża prawdę 
o tym, że Chrystus jest Słowem Boga. 
Menas trzyma zwój wyrażający na-
ukę, mądrość. Ze swoją mądrością, 
swoimi doświadczeniami, przycho-
dzi do Chrystusa. Syn Boży w geście 
przyjaźni kładzie mu dłoń na ramie-
niu. Obaj są bosi, ubodzy, pustyn-
ny krajobraz wokół nich jest pełen 
prostoty. Idą na wprost, być może ku 

nam. 
Patrzą na nas. Możemy czuć się wcią-
gnięci w ich przyjaźń. Ukazują, że 
prawdziwa przyjaźń to nie tylko spo-
glądanie na siebie nawzajem, ale pa-
trzenie razem na świat, na ludzi. Ra-
zem z Jezusem mamy iść przez świat, z 
Nim wędrować przez życie. Przyjaźń 
z Nim zaczyna się tu, na ziemi.

Ikona Trójcy Świętej
Dzieło rosyjskiego mnicha Andrzeja 
Rublowa pochodzi z XV w. Źródeł 
takiego przedstawienia misterium 
Trójcy Świętej trzeba szukać w Sta-
rym Testamencie, w historii Abraha-
ma, który pewnego dnia pod dębami 
Mamre ugościł trzech tajemniczych 
wędrowców. 
Kim są osoby przy stole namalowa-
ne przez Rublowa? Gdy patrzymy na 
ikonę, wzrok pada najpierw na po-
stać po prawej stronie. Jej gesty, strój 
i rola, jaką tu pełni nasuwają myśl  
o Duchu Świętym. Wszystkich trzech 
bohaterów ikony łączy błękit obecny 
na ich szatach – tzw. błękit Rublowa 
– wyrażający ich przynależność do 
„niebieskiej rzeczywistości”. Postać 
po prawej ma dodatkowo narzuconą 
zieloną szatę – znak życia, które daje 
Duch Święty (por. „zielone świątki”). 
To ona zaprasza nas do stołu, włącza 
do wspólnoty. Pochyloną lekko gło-
wą wskazuje na postać w centrum – 
na Syna Bożego, wyróżnionego m.in. 
przez szkarłatną szatę, symbolizującą 
krew, cierpienie, oraz gest wyciągnię-
tych dwóch palców – symbol po-
dwójnej natury Chrystusa. Syn Boży 
patrzy na postać obleczoną w świe-
tlisty płaszcz, wyrażający coś z do-
stojeństwa, piękna i tajemnicy Boga 
Ojca. Pełna światła Osoba spogląda 
z kolei na tą w zielonej szacie, sym-
bolizującą Ducha Świętego – i tak, 
dzięki gestom i spojrzeniom, zamyka 
się „krąg miłości”, wspólnoty, daru  
z siebie. Jako widzowie jesteśmy w ten 

krąg wciągnięci, jesteśmy zaproszeni 
do stołu jako goście samego Boga; 
stajemy się uczestnikami tajemniczej 
rozmowy Trzech. Dotyczy ona naj-
wyraźniej kielicha pośrodku stołu, 
symbolizującego los. 
Tajemniczy znak na stole to symbol 
kosmosu. Rozmowa dotyczy naj-
wyraźniej odkupienia świata, ludzi, 
dotyczy zbawienia całego kosmo-
su. Swoje znaczenie mają także wy-
obrażone za plecami postaci – dom, 
drzewo i skała. Ikona Rublowa, pełna 
ciepła i rodzinnej serdeczności, kryje 
wiele jeszcze tajemnic i niespodzia-
nek.

Mistyczna Wieczerza
Pochodząca ze szkoły nowogrodzkiej 
ikona ukazuje scenę Ostatniej Wie-
czerzy na tle dwóch budynków wy-
rażających dwa Testamenty – stary 
(gmach ciemniejszy, mroczniejszy)  
i nowy (jaśniejszy; to na jego tle siedzi 
Jezus). Łącząca je draperia to symbol 
Ducha Świętego, zielone tło – sym-
bol życia.   Chrystus siedzi z boku, jak 
Baranek, zgodnie z przepisami Prawa 
„oddzielony ze stada”, przeznaczony 
na zabicie. Od uczniów oddziela Go 
jakby mur niezrozumienia – nie poj-
mują Jego zapowiedzi Męki. On sie-Ikona Przyjaźni

Trójca Święta A. Rublowa

Okna na niebo 
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dzi, oni obok rozmawiają swobodnie 
– widać, jak tam, gdzie jest Jezus roz-
kwitają międzyludzkie relacje. Zgod-
nie z tradycją szkoły nowogrodzkiej 
dominują w ikonie linie pionowe i 
poziome; jedyną skośną linię tworzy 
tu gest Judasza sięgającego do na-
czynia. Pojawia się pytanie: czy jego 
zdrada może przekreślić Boży plan?
Dwie postacie na ikonie przedsta-
wione są jak bliźniacy – Judasz i św. 
Jan. Noszą podobne czerwone szaty, 
przyjmują podobną postawę ciała. 
Gdy Jezus mówił na Ostatniej Wie-
czerzy, że jeden z apostołów Go zdra-
dzi, Jan pytał: „Czy nie ja, Panie?”. 
Choć był umiłowanym uczniem Je-
zusa, nosił w sobie gotowość do zdra-

dy – jak każdy z nas. Na szczęście zda-
wał sobie z tego sprawę, nie czuł się 
pewny, i to go ocaliło. On jeden z gro-
na Apostołów wytrwał pod krzyżem. 
Inni, także Piotr, zdradzili. Zdrada 
nie przekreśla nas jednak w Bożych 
oczach, jeśli tylko potrafimy pójść  
z nią do Jezusa.

Zstąpienie do piekieł
Ikona wyraża to, o czym mówi  
o Chrystusie Credo w słowach: „zstą-
pił do piekieł” – do tajemniczej ot-

chłani, gdzie przebywali zmarli, bę-
dącej jakby krainą szatana. Chrystus 
idzie nawet tam i z kraju zmarłych 
wyprowadza Adama i Ewę, rozrywa-
jąc ich kajdany. Z nimi są inni zmar-
li – m.in. Dawid, Henoch, św. Jan 
Chrzciciel. Chrystus, 
Pan życia, w ręce trzyma zwój, na któ-
rym szatan spisał nasze grzechy. Tak-
że ten spis ludzkich win wyciąga ku 
życiu, światłu.

Ks. Mirosław zaprosił nas do ko-
ścioła św. Macieja przy ul. Szewskiej 
we Wrocławiu, gdzie na wielkim wi-
trażu widnieje współczesne przed-
stawienie „zstąpienia do piekieł”.

Chrystus zstępujący w mroczną 
krainę jest tam ukazany jak świe-
tlisty słup czy promień. Przebitymi 
dłońmi przygarnia Adama i Ewę,  
a wokół widać garnące się do Niego 
dziwne stworzenia. Wyglądają jak 
stwory z bajki, pochodzą jednak  
z tzw. bestiariuszy używanych  
w średniowieczu.
 Jest tam m.in. jaszczurka – symbol 
tęsknoty za światłem, kot reprezen-
tujący świat nocy, ciemności, robaki 
wyrażające zepsucie, feniks ozna-

czający odradzanie się do nowego 
życia, syrena symbolizująca pokusy 
cielesne, pająk, którego nici przy-
pominają te misterne sieci, w które 

człowiek się wplątuje ulegając niby 
drobnym grzeszkom, słabościom... 

Całe przedstawienie ukazuje, że 
Chrystus – nie brzydząc się tym, co 
w nas brudne i zepsute – wchodzi 
nawet w najmroczniejsze zakamarki 
ludzkiego serca. Wkracza w nasze 
„krainy ciemności”, by ogarnąć je 
swoim światłem.

Agata Combik
Zdjęcia Agata Combik

Mistyczna Wieczerza

Zstąpienie do piekieł

Witraż w kościele pw. św. Macieja ( fragment)

W naszej parafii
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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
Miłość zwyciężyła

„Chrystus zwyciężył – to wykonało się, szatan pokonany – złamał śmierci moc” – tak  śpiewaliśmy [rok temu] na zakoń-
czenie uroczystości Wielkiej Nocy. „Połóż mnie jak pieczęć na  twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć 
potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu” (Pnp 8,6) 
– tak czytamy w Pieśni nad Pieśniami. Taką miłością Boga jest Jezus Chrystus ofiarowany za nas ( za nasze grzechy) jako 
Boska Pascha i Chrystus zmartwychwstały tej Nocy. Zostaliśmy opieczętowani żarem Jego Miłości ukrzyżowanej i w po-
ranek wielkanocny otrzymujemy polecenie, by pójść i głosić śmierć grzechu, a zmartwychwstanie Miłości – z pewnością, 
którą daje nam Bóg, że: „wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” (Pnp 8,7).

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”- tak śpiewamy w liturgicznym okresie wiel-
kanocnym, przez 50 dni. „Jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą” (Pnp). 
Tak uczynił Jezus, oddając za nas boskie przywileje i stając się sługą grzeszników, posłusznym aż do śmierci krzyżowej.  
I my nie bójmy się oddać za tę Miłość wszystkich swoich „bogactw” – nawet gdyby to wzbudzało zdziwienie, niezrozu-
mienie, a nawet pogardę wśród naszych bliskich. Bo tylko Jezus jest Panem, Panem ziemi tej i mojego życia. (…) 
Przepełnieni Miłością, która zwyciężyła śmierć, biegnijmy na spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego, wołając: „Jezus 
żyje, Jezus prawdziwie zmartwychwstał”. A towarzyszyć nam będzie „żar jej” – płomień Pański, którego nic nie może 
ugasić. Dziękuję Ci Jezu za tę pewność, z której wypływa szalona radość Twojego –  bo ochrzczonego – dziecka Bo-
żego, wołającego 
Alleluja!!!

                                                                                              Alicja


