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Od Redakcji
Ostatnie trzy miesiące przyniosły bardzo ważne wydarzenie dla naszego Kościoła lokalnego, a mianowicie wybór
nowego biskupa pomocniczego. Wraz z całą Archidiecezją
Wrocławską cieszmy się i gratulujemy nowemu biskupowi
ks. prof. dr hab. Andrzejowi Siemieniewskiemu. Aby bliżej
poznać naszego nowego pasterza zachęcam do przeczytania wywiadu z nim.
Początek nowego roku to zawsze czas podsumowań, stąd
w tym numerze naszej gazety sporo sprawozdań z działalności naszej parafii. To wszystko po to, by każdy parafianin
mógł w przejrzysty sposób być poinformowanym o tym co
dzieje się w parafii. Zawsze działalność parafii związana
jest z finansami i tu często pojawia się sporo niedomówień
i insynuacji, dlatego kwestiom finansowym poświęciliśmy
w tym numerze więcej miejsca. Te informacje mają też na
celu pobudzenie parafian do większej odpowiedzialności
za to, jak parafia funkcjonuje. Nie zapominamy, że ciągle
budujemy naszą świątynię i nie traćmy w tym zapału!
ks. Jacek Froniewski
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Ksiądz odpowiada

P

utrzymanie kapłanów. Ten zwyczaj przejął
Kościół odnosząc się do słów Jezusa „Wart
jest robotnik swej strawy” (Mt 10,10).
Obecnie w Kościele katolickim przyjęło się, że ofiara pieniężna składana przy
zamawianiu mszy św., czyli tzw. stypendium mszalne w całości przeznaczane jest
na utrzymanie kapłana.
Jaka powinna być wysokość składanej
ofiary? Kodeks Prawa Kanonicznego odda-

ytanie brzmi nieco prowokująco dla
wrażliwszych katolików, ale często
zdarza się w kancelarii lub zakrystii. Oczywiście ze swojej istoty msza święta jest
bezcenna – nie ma ceny, bo wręcz bluźnierczo brzmi pragnienie zapłacenia za krew
Chrystusa przelaną na krzyżu, a to misterium przecież uobecnia się na ołtarzu podczas mszy świętej. Ale chyba zamiarem tak
pytających nie jest obraza Pana Boga, lecz

ILE KOSZTUJE
MSZA ŚWIĘTA?
bardzo praktyczna sprawa, a mianowicie
wysokość ofiary jaką należy złożyć prosząc
o odprawienie mszy świętej w konkretnej
intencji. Nim przejdziemy do samej wysokości składanej ofiary trzeba wyjaśnić sens
w ogóle jej składania. Sens jest tu dwojaki. Po pierwsze zamawiając msze św. chcę
Bogu coś ofiarować. Ofiarą, która nie ma
równej sobie jest ofiara Chrystusa na krzyżu, którą Kościół uobecnia przez posługę
kapłanów w Eucharystii. Ta ofiara Chrystusa jest doskonała i darmowa tzn. nic jej
już nie potrzeba, nic jej nie trzeba dodawać
i jest wszechobejmująca. Ale możemy się
w nią włączyć, dołączyć swoją ofiarę, która może być różna np. duchowa, złączona
z jakimś cierpieniem, czy materialna. Składając dar pieniężny – dawniej ludzie czynili to w naturze, coś tracę czyli ofiarowuję
dla Boga. To jeden aspekt. Drugi wywodzi
się ze Starego Testamentu a związany jest
z utrzymaniem kapłanów. Otóż Stary Testament wyznaczał część z ofiar składanych
na ołtarzu w naturze z przeznaczeniem na

je to do decyzji poszczególnych Kościołów
lokalnych. Są diecezje, gdzie stosuje się
konkretne stawki. Generalnie jednak przyjmuje się dowolność tych ofiar. Dokumenty
synodalne naszej Archidiecezji również nie
określają konkretnych stawek. Przyjęła się
więc niepisana zasada, że skoro pieniądze
te mają starczyć na utrzymanie księdza,
to wysokość składanej ofiary powinna odpowiadać przeciętnej dniówce robotnika.
Aczkolwiek kapłan może przyjąć zarówno
wyższe, jak i niższe stypendium mszalne.
Szczególnie chodzi tu o ludzi ubogich, by
wysokość ofiary nie uniemożliwiała im zamówienia mszy św.
ks. Jacek Froniewski
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To zawsze budziło emocje i plotki

– finanse Kościoła
swoim proboszczem robili wszystko, żeby
remontować kościoły, przywracać ich dawną świetność. Państwo do tych remontów
nie dołożyło ani złotówki, owszem skutecznie przeszkadzało, kiedy proboszczowie wydeptywali ścieżki do Urzędów do
Spraw Wyznań prosząc o zgodę na remont,
na zakup materiałów itd. Sytuacja nieco się
zmieniła po reformie administracyjnej państwa, kiedy to powstały samorządy i zaczęto dostrzegać obiekty sakralne także jako
dziedzictwo kultury i sztuki i wtedy w miarę możliwości samorząd wspiera renowacje
i remonty obiektów sakralnych.
Tu właśnie należy dostrzec owe miliony, którymi bogaty jest kościół, składane na
tacę lub w innej formie, za które wyremontowano tysiące kościołów i innych obiektów sakralnych.
Dziś też podnosi się wrzawę, kiedy Państwo na mocy ustawy zwraca zagrabione
Kościołowi po wojnie dobra - nieruchomości i ziemię. Jest dobrze według naszego
myślenia, kiedy właściciel kamienicy we
Wrocławiu przedstawia akt własności i żąda
zwrotu swojej własności od Państwa, ale jak
tym właścicielem jest zakon, parafia czy kuria to już mówimy, że nie mają do tego prawa. Używamy przy tym kąśliwych słów.
Drugi aspekt bogactwa Kościoła to prowadzenie różnych ośrodków leczniczo-sanatoryjno-rehabilitacyjnych, przedszkoli,
szkół i całej szeroko pojętej działalności
charytatywnej. Najchętniej swoje dziecko zaprowadzilibyśmy do przedszkola do
sióstr, młodzież najlepsze wykształcenie

P

o kilku ostatnio odbytych rozmowach
utwierdziłem się w przekonaniu, że
należy poinformować wspólnotę parafialną także o kwestii fi nansów, jakimi dysponuje parafia, które budzą tyle emocji
i posądzeń.
To, co dla nas wydaje się oczywiste dla
wielu ludzi stanowi wielką niewiadomą.
Nikogo nie trzeba przekonywać, że aby
rodzina mogła funkcjonować oprócz chęci
członków rodziny potrzebne jest różnorodne zaangażowanie: pomoc, praca, rozmowa
i niezbędne są także finanse. Nie inaczej
wygląda to w parafii, która jest jakby podstawowym elementem struktury Kościoła. Jakkolwiek nikt nie oponuje mówiąc o finansach
koniecznych do funkcjonowania rodziny,
tak gdy mowa o parafii i jej funkcjonowaniu
zaczynamy się uśmiechać, komentować, niesprawiedliwie osądzać i przenosimy ten temat na grunt tajemniczych i krzywdzących
rozmów z różnymi ludźmi.
Zacząłbym od historii powojennej, żeby
uświadomić zwłaszcza młodemu pokoleniu,
że Kościół w Polsce, a tak naprawdę właśnie parafie z ich wiernymi i proboszczami
byli jedynymi mecenasami sztuki i architektury. Wystarczy przejechać po Dolnym
Śląsku i zobaczyć jak wyglądają, jeśli
w ogóle jeszcze istnieją, dworki i pałace
usytuowane w pobliżu kościołów. Państwo
Ludowe po wojnie najczęściej owe piękne
obiekty przekazało wraz z ziemią zabraną
parafiom we władanie PGR-om. Obiekty te
na oczach wszystkich niszczały często aż
do kompletnej ruiny, a obok parafianie ze
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tacę. Z parafii utrzymuje się Kurię, Seminarium Duchowne, Papieski Fakultet Teologiczny, Dom Księży Emerytów, Szkoły
prowadzone przez Wydział Katechetyczny. Parafie utrzymują Nuncjaturę Apostolską w Polsce, Misje szeroko pojęte, działalność charytatywną i różnego rodzaju
renowacje zabytków, remonty itd., itp. Nie
sposób wymieniać tu szczegółowo całego
zakresu spraw, który funkcjonuje dzięki parafii. Jako wierni powinniśmy mieć
świadomość, że każdym groszem ofiarowanym w parafii utrzymujemy ogromny
Organizm i ogromną strukturę całego
Kościoła. Mówiąc o bogactwie Kościoła powinniśmy widzieć siebie i następne
pokolenia, które dzięki naszej ofiarności
odziedziczą odpowiednio wykształconych
i uformowanych ludzi w katolickich szkołach i instytutach, odziedziczą wyremontowane kościoły i wybudowane nowe.
Skoro już tyle powiedziałem o fi nansach to jako administrator, czyli zarządca w parafii muszę powiedzieć także i to:
administrując w tej parafii przez 10 lat
zauważałem i odczuwałem czasami boleśnie podwyżki, jakimi raczono nas w tym
okresie. Tak naprawdę to chyba wszystko
podrożało tylko taca nie podrożała. Prowadząc dokładną ewidencję i księgowość
mogę stwierdzić, że przed 8 laty niedzielna taca była niższa od tacy dziś o około
200 zł. Dalej, ofiary składane z racji opłatków dziś różnią się bardzo nieznacznie na
korzyść, ale jak przed 8 laty wkładano do
koperty 10 zł tak też zostało do dziś. Podobnie z ofiarami składanymi z racji wypominek czy kolędy. Zastanawiam się, więc
gdzie jest to bogactwo Kościoła? Raczej
trzeba by rzec o systematycznym ubożeniu
Kościoła. To oczywiście odzwierciedla
sytuację w społeczeństwie. Nie piszę tego,

zdobędzie w szkołach prowadzonych przez
Kościół, a chorą matkę najlepiej zostawić
pod opieką zakonnic.
I jacy jesteśmy niekonsekwentni?
Wróćmy jednak do finansów parafii,
która oprócz kosztów funkcjonowania musi
wspierać różne instytucje kościelne gdyż jedynym źródłem ich finansowania są ofiary
wiernych. W każdej też parafii muszą być
prowadzone prace konserwatorskie, remontowe i oczywiście działalność charytatywna. Moje myślenie jest takie: im ofiarniejsi
parafianie, tym więcej środków finansowych na prowadzenie działalności dla dobra tychże samych. Owszem problemem
i to wielkim jest, że nie wszyscy członkowie wspólnoty parafialnej poczuwają się do
współfinansowania, za to wszyscy chcą korzystać z owego „bogactwa” Kościoła.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że parafia musi zapłacić za prąd proporcjonalnie
więcej niż w mieszkaniu, że musi kupić
świece, szaty liturgiczne, zapłacić podatki, zus itd. Pewnie też nie wszyscy wiedzą,
że parafia według postanowienia ministra
fi nansów płaci podatek od każdej osoby
zameldowanej na terenie parafii. Parafia
w myśl prawa traktowana jest jak osoba
prawna, ponieważ posiada NIP i Regon,
ale nawet przy takiej inwestycji jak budowa kościoła musi płacić za materiał i robociznę podatek VAT i nie może domagać się
jego zwrotu jak to czynią inne fi rmy. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zauważenie pewnego fenomenu. Pieniądze,
które wierni składają na Kościół są kilkakrotnie opodatkowane podatkami różnej
wysokości zanim trafią na tacę, a potem
każdy wydatek czyniony przez parafię
również zostaje opodatkowany.
Pisałem, że parafie utrzymują różne
instytucje kościelne z ofiar składanych na
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żeby kogokolwiek ze składających ofiary napiętnować, ale żeby nam wszystkim
uświadomić ową współodpowiedzialność
za Kościół. Podatek parafia płaci za każdą osobę zameldowaną na terenie parafii,
a 70% zameldowanych nie składa żadnych
ofiar, więc owe 30% musi zapłacić za siebie i za pozostałych. Prawdą jest, że to
właśnie spośród owych 70% zameldowanych na terenie parafii słychać najbardziej
cierpkie słowa o bogactwie Kościoła. A do

tego bogactwa nie dołożyli ani złotówki.
Im się najczęściej wszystko należy.
Na pocieszenie można rzec, że nasza parafia nie jest wyjątkiem w Polsce. Gdyby nie
te 30% parafian z Polanki ten Organizm Lokalnego Kościoła wymagałby już reanimacji, a on żyje! DZIĘKI WAM. DZIĘKUJĘ.
Ks. Stanisław Stelmaszek
proboszcz

Roczne sprawozdanie duszpasterskofinansowe za rok 2005

Z

awsze na koniec roku staramy się dokonać pewnego podsumowania realizacji
zadań, jakie stawiamy sobie do wykonania.
Jest to swego rodzaju rachunek sumienia,
w którym przyglądamy się naszym działaniom. To podsumowanie będzie szczególne,
bo przypada w 10-tą rocznicę erygowania
parafii. Jak zawsze rozgraniczymy działania duszpasterskie i gospodarczo-finansowe, bo przecież prowadzimy wciąż inwestycję dokończenia budowy kościoła.

04.III. młodzież maturalna uczestniczyła
w pielgrzymce na Jasną Górę
04.III. odbyła się wizytacja katechetyczna
w szkołach na terenie parafii
09.III. w kaplicy odbył się koncert zespołu
„Tymoteusz” adresowany do młodzieży
13.III. rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne
02.IV. o godz. 21.37 zmarł nasz wielki Rodak, Papież Jan Paweł II
06.IV. odbyła się uroczysta Msza św. żałobna Jana Pawła II z udziałem parafian
i Policji
07.IV. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 50
pożegnały Jana Pawła II podczas Eucharystii
17.IV. odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Metropolitę Wrocławskiego ks. Abpa Mariana Gołębiewskiego. Mszę św. wizytacyjną transmitowało
Radio Rodzina. Podczas tej Mszy św. Ks.
Arcybiskup udzielił Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej parafii.

Zaczynamy od kwestii duszpasterskich
ułożonych w pewną chronologię:
16.I. odbył się koncert kolęd w wykonaniu
Marka Bałaty
24.I. rozpoczęła się pielgrzymka do Ziemi
Świętej
01.II. pracę duszpasterską w naszej parafii
zakończył Ks. Ryszard Marczycki
11.II. wraz z Caritasem parafialnym gościliśmy ludzi chorych na Mszy św. i poczęstunku
NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006
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11.XII. rozpoczęcie rekolekcji adwentowych

08.V. 62 dzieci przystąpiło do I Komunii
Św.
13.V. w naszym kościele koncertował chór
z Moskwy
26.V. procesja Eucharystyczna z parafii Św.
Antoniego do naszego kościoła
04.VI. odbyła się pielgrzymka młodzieży do
Lednicy oraz pielgrzymka do Lichenia
05.VI. uroczyście obchodziliśmy 8 rocznicę
Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
11.VI. rozpoczęła się pielgrzymka do Rzymu
25.VI. pracę duszpasterską w naszej parafii
rozpoczął ks. Adrian Horak
29.VI. uroczysta Msza św. dziękczynna
w rocznicę erygowania parafii połączona z koncertem gości z Afryki „Claret
Gospel”
02.VII. pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik
06.VIII. pielgrzymowaliśmy do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic
30.VIII. pracę duszpasterską w naszej parafii zakończył ks. Czesław Morański
16.IX. uczestniczyliśmy w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę
19.IX. odbyło się spotkanie Rady Parafialnej
IV kadencji z nowymi członkami Rady
25.IX. wraz z Policją dolnośląską modliliśmy się na Mszy św. czcząc św. Michała
Archanioła – Patrona Policji Polskiej
15.X. młodzież pielgrzymowała doSanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy
16.X. uroczyście obchodziliśmy Dzień Papieski i podczas sumy poświęciliśmydzwon ważący 500kg ufundowany przez
parafian
20.XI. uroczystość odpustowa i koncert
„Psalmy Dawida”.

W mijającym roku ochrzciliśmy 61 dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 57 osób. Do I Komunii przystąpiło 62 dzieci, Sakrament Bierzmowania
przyjęło 45 młodzieży. Związek małżeński
zawarło 14 par. W mijającym roku rozdaliśmy 105.000 Komunii św. odwiedziliśmy
372 razy ludzi chorych w ramach I piątków
miesiąca i na specjalne życzenie.
Caritas pomagał regularnie 65 rodzinom, doraźnie 30 rodzinom na kwotę
20.745,13 zł nie licząc pomocy rzeczowej
i koordynacji różnych działań. Na Święta
Bożego Narodzenia paczki otrzymało 25
rodzin. Oddzielne, szczegółowe sprawozdanie z działalności Caritas zostanie zamieszczone w gazecie parafialnej.
Nie sposób w tym rocznym sprawozdaniu pominąć działalności Parafialnego Klubu Sportowego, a zwłaszcza wręcz
heroicznego zaangażowania pana Marka
Guta – Prezesa, na którego barkach spoczywa nie tylko cała organizacja zajęć,
pisanie programów, ale także prowadzenie
zajęć bez większej pomocy Wolontariuszy,
o których wciąż bezskutecznie zabiegamy.
Klub w ciągu tygodnia organizuje zajęcia
edukacyjno-sportowe dla grupy ponad 200
osób w przedziale wiekowym od 8 do 20
lat, głównie mieszkających na terenie naszej parafii. My umiemy narzekać na dzieci
i młodzież, ale chętnych żeby im pomóc zagospodarować czas wolny jest bardzo niewielu. Wciąż pan Marek czeka na chętnych
do opieki i pomocy w prowadzeniu zajęć
z dziećmi i młodzieżą.
Rok szybko minął, a chcemy także zasygnalizować, co zostało zrobione na płaszczyźnie gospodarczej w parafii.
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Prace wykonane
w kościele w roku 2005

15. Wykonanie podejścia z tłucznia i kostki
brukowej przed głównym wejściem do
kościoła (95 ton tłucznia).

1. Ocieplenie wełną mineralną dwóch kaplic
bocznych od strony ul. Macedońskiej
2. Wykonanie sklepienia kaplic bocznych
wraz z pomalowaniem sufitów
3. Zagruntowanie i pobiałkowanie tynków
w pomieszczeniach mieszkalnych wieży
kościoła (8 kondygn. i klatka schodowa)
4. Wykonanie metalowych poręczy na
klatce schodowej w wieży mieszkalnej
oraz na przejściu miedzy wieżami na
poziomie I piętra
5. Położenie płytek ceram. w kotłowni,
korytarzu i toaletach na parterze wieży
mieszk., w jadalni, kuchni i łazienkach
6. Położenie płytek ceram. w korytarzach
prowadzących do pokoi w części mieszkalnej wieży, w holu pomiędzy wieżami
przy wejściu na chór, na klatce schodowej od piwnicy do poziomu VIII piętra
wraz ze spocznikami (w sumie 1350m2)
7. Wykonanie zabudowy pionów kanalizacyjnych na 8 kondygnacjach części
mieszkalnej wieży
8. Wykonanie ocieplenia głównego dachu
kościoła (1400m2)
9. Zainstalowanie alarmu wewnątrz kościoła (18 czujek)
10. Zainstalowanie kamer monitoringu zewnętrznego (8 kamer)
11. Zaimpregnowanie i pobiałkowanie naw
bocznych i kaplic bocznych (2200m2 x 3
= 6600m2)
12. Wykonanie miedzianego odgromu na
wieżach
13. Zamontowanie parapetów wewnętrznych
w wieży mieszkalnej (32 szt.)
14. Zamontowanie komina wentylacyjnego
i komina dymowego ze stali nierdzewnej dla kotłowni w wieży mieszkalnej.
NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006

Od 2002 roku ciężar finansowy realizacji budowy spoczął wyłącznie na barkach wspólnoty parafialnej, której liczba
mieszkańców wynosi 7.000 osób, a liczba
uczęszczających na niedzielne Eucharystie
nie przekracza 3.000 osób. Ten fakt nie pozwala w szybszym tempie dokończyć rozpoczętego dzieła.
Wymienione powyżej prace mogliśmy
wykonać dzięki pracy Wolontariuszy, którzy w minionym roku przepracowali łącznie 7.691 godzin o 1.218 godzin mniej niż
w roku ubiegłym. Wartość wykonanej pracy wynosi 61.528,00 zł.
Środki finansowe, jakimi dysponowaliśmy w ubiegłym roku pochodziły głównie
z ofiar wiernych, z comiesięcznych zbiórek
pieniędzy oraz darowizn firm i osób fizycznych. W mijającym roku łącznie zebraliśmy kwotę 284.729,02 zł.
Za wszelkie ofiary złożone przez parafian, przez moich przyjaciół i przez firmy
bardzo serdecznie dziękuję.
Jak co roku gorąco dziękuję wszystkim
parafianom, którzy pracowali bezinteresownie przy kościele, a których wymienimy według ilości przepracowanych powyżej stu godzin:
Sroka Kazimierz
1.883 godzin
Kwiatkowski Jan
1.760 godzin
Bawolski Zenon
974 godzin
Przekwas Zygmunt
504 godzin
Budoj Franciszek
431 godzin
Łaszczych Józef
408 godzin
Perfikowski Eugeniusz
356 godzin
Milewski Edward
328 godzin
Mazur Jerzy
293 godziny
Urbański Stefan
180 godzin
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Furlepa Feliks
Suwara Roman
Kalota Jan
Mitoraj Władysław

164 godziny
149 godzin
147 godzin
114 godzin

Kronika parafialna
Parafianie Kościoła na Polance
rozpoczęli nowy Rok Kościelny 2006
rekolekcjami
adwentowymi,
które
w tym roku poprowadził wykładowca
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we
Wrocławiu, ks. dr Janusz Czarny.

oraz 19 innych mężczyzn, którzy przepracowali od 3 do 70 godzin
Podsumowaliśmy w wielkim skrócie historię życia parafialnego w ubiegłym roku.
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w jakikolwiek sposób zaangażowali się we
wspólną pracę na rzecz tej parafii składam
serdeczne Bóg zapłać. Chcę także dodać, że
wszystkie zaplanowane prace na rok 2005
udało się wykonać. I godne podkreślenia jest
to, że pierwszy raz w dziesięcioletniej historii parafii kończymy rok bez zadłużenia.
Na przyszły rok planujemy jedynie prowadzenie prac wykończeniowych w takim
zakresie jak pozwolą finanse, a należałoby
pilnie dokończyć fugowanie ścian wież od
strony Odry. W tym celu musimy zakupić
specjalny rodzaj rusztowań, bo wynajęcie
będzie droższe niż zakup. Trzeba zaimpregnować i pobiałkować wewnętrzne ściany
nawy głównej kościoła. Położyć kostkę
brukową od bocznego wejścia kościoła do
ul. Macedońskiej. Wskazane byłoby, aby
dokończyć prace wykończeniowe w części
mieszkalnej wieży, aby wspólnota kapłanów mogła zamieszkać w jednym miejscu.
Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim
za owocną współpracę i proszę o dalszy
wysiłek i wspólną troskę o dokończenie
tego dzieła, które z roku na rok pięknieje.
Nowy 2006 rok niech będzie dla
Wszystkich rokiem radości, pogody ducha,
zdrowia i rokiem szczęścia w życiu rodzinnym, indywidualnym i zawodowym. Niech
będzie rokiem najlepszym z dotychczas
przeżytych lat.
Proboszcz

Zgodnie z tradycją, w naszej parafii, na czas okresu bożonarodzeniowego
kościół został przystrojony w okazałe choinki. Pojawił się też żłóbek betlejemski. Świąteczny wystrój kościoła
zawdzięczamy Paniom i Panom, którzy
dzielnie wspierali naszych księży i Siostrę Wiktorię.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Kolędy posługą kapłańską w naszej
parafii służył ks. Krzysztof Ora – doktorant z KUL-u, któremu składamy
serdeczne podziękowanie i życzymy
sukcesów w pracy duszpasterskiej i naukowej.
W sylwestrowy wieczór, zgodnie
z tradycją, parafianie z Polanki zgromadzili się w kościele, aby podziękować
Bogu za miniony rok. Ks. Proboszcz
przedstawił sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze parafii za 2005 rok.
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W święto Trzech Króli po Mszy św.
wieczornej, dzieci z naszej parafii zaprezentowały Jasełka. Tematycznie podobne
przedstawienie przygotowały przedszkolaki, prezentując je w ostatnią niedzielę
stycznia br. Paniom katechetkom dziękujemy, a rodzicom maluchów gratulujemy
zdolnych pociech.

ny ściekowe, wbudowane w ściany nawy
głównej kościoła, na ścianie od strony
zachodniej, pojawiły się zacieki. Szybka
reakcja i decyzja ks. Proboszcza zaowocowała zainstalowaniem nowej instalacji na
zewnątrz murów kościoła. Parafia stara się
o uzyskania odszkodowania za poniesione
straty, które choć w części pokryją koszty
nowej instalacji w wysokości 18 tys. zł.

Wielką aktywność przejawia Parafialny Klub Sportowy pod kierunkiem
niestrudzonego Pana Marka Guta. Dzięki
jego pracy wychowawczej i dydaktycznej, młodzi parafianie mogą uczestniczyć
w zajęciach sportowych, w tym i zimowych wyjazdach na narty, podczas których uczą się szacunku do rywala, kultury
rywalizacji sportowej i czynnego odpoczynku. Redakcja kroniki wyraża nadzieję, że rodzice dostrzegają „dobrą robotę”
Pana Marka.

Dzięki zaangażowaniu Współpracowników Rady Parafialnej i Parafian,
rodziny z naszej parafii złożyły cegiełki
na dokończenie budowy naszego kościoła
parafialnego. W grudniu zebrali 6 673 zł,
(od 17,8 % rodzin), w styczniu 10 098 zł
(29,5% rodzin), a w lutym 8 137 zł (24,6%
rodzin). Dzięki wsparciu finansowemu
parafian, kontynuowane są prace mające
na celu doprowadzenie nowego kościoła
do stanu, który umożliwi uczestniczenie
w praktykach religijnych w tzw. normalnych warunkach.

W tym roku, wizytę duszpasterską,
zwaną kolędą, przyjęło około 60 % rodzin
naszej parafii. Tylko..., czy...aż ?

Młodych i nie tylko..., zachęcamy do
odwiedzania strony internetowej naszej
parafii, na której znajduje się wiele interesujących aktualności z życia naszej wspólnoty parafialnej. Za dotychczasowe prowadzenie strony dziękujemy Michałowi
Pszczołowskiemu a nowym redaktorom
panom Tomaszowi Kalocie i Tomaszowi
Dajczakowi dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dużo zapału do pracy!

Parafialny Zespół Caritas pomógł
parafianom we włączeniu się do około
świątecznych darów serca. Dzięki Paniom
z Caritasu mogliśmy nabyć świece - „Wigilijne dzieło miłosierdzia”, karki świąteczne i ozdoby choinkowe, uczestniczyć
w charytatywnych akcjach „Wspierajmy
Kościół na Wschodzie” i „Przywracajmy
nadzieję ubogim”. 11 lutego, w Święto
Matki Bożej z Lourdes, po Mszy św. w intencji chorych parafian, Zespół Caritas
podjął poczęstunkiem tych parafian, którym siły i stan zdrowia pozwolił przybyć
do kościoła.

Adres strony:
www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl
10 lutego ks. Jacek a 5 marca ks. Adrian świętowali swoje imieniny – solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia!

W naszym kościele, po okresie dokuczliwych mrozów, które uszkodziły rynNOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006
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rzed 1989 rokiem świat był poukładany, człowiek miał normy,
wartości, życie jego było przewidywalne. Teraz, po przemianie, człowiek
marzył o wolności. Marzenie się spełniło
i niekoniecznie jesteśmy szczęśliwi, trochę wolnością się zachłysnęliśmy. Teraz
„ja” jest najważniejsze, moje poglądy,
przemyślenia, szczęście jest najważniejsze. Rodzina już nie jest misją, jest indywidualną decyzją człowieka.

P

pop kultura daje im wskazówki – seriale,
programy typu Bar, Big Brother (córka już
nie przychodzi do matki zapytać, czy ma
odejść od męża, tylko ogląda kolejny odcinek serialu…). Seriale polskie powielają
i pokazują stereotypy.
Kryzys wartości
Żyjemy w stanie pustki aksjonormatywnej (brak zasad, wartości, norm). Wartości
i normy są teraz tylko deklarowane. Reli-

Diagnoza teraźniejszości
Dziś jest kryzys. Psycholog mówi o kryzysie jednostki – zagubieniu, samotności...
Socjolog powie o kryzysie więzi społecznych – przyjaźni, miłości, małżeństwie…
Pedagog powie o kryzysie wielkich, tradycyjnych wychowawców – rodziny, Kościoła, szkoły. Ci trzej wielcy wychowawcy
utracili ideały.
Pytanie – Kto wychowuje dziecko? Czy
rodzina, szkoła, Kościół?
Niemowlę jest czystą biologią, jest egocentrykiem – komunikuje świat o swoich potrzebach, nie interesuje go nic.
Wychowanie to jest przeprowadzenie człowieka od egocentryka do altruisty. Wychowanie to nic innego, jak wprowadzanie w świat
wartości.
Kiedyś istnieć to żyć jakimiś wartościami…
Dziś na nowo – egzystencja to zaistnieć!!!
Słowo – ISTNIEĆ – to pokazać się
w telewizji, być rozpoznawalnym. Dziś nie
rodzice tłumaczą dziecku jak żyć, tylko

gijność - jest to zlepek religii, wróżb, przesądów, wierzymy w taką jaką sobie sami
wybierzemy.
Teraz pojawiły się metafory – bardzo
często artyści opisują rzeczywistość, nie
tylko uczeni. Obecny czas nazywa się ponowoczesnością, płynną nowoczesnością.
Metafory
Kultura instant – wszystko poszło do
przodu, bo człowiek nowoczesny miał
zdolność odraczania gratyfikacji (nie od
razu dostawał pieniądze za coś…). Bauman
– twierdzi, że człowiek utracił zdolność
cierpliwości. Był czas siewu, zbioru i czas
zabaw. Teraz chcemy siać, zbierać i bawić
się cały czas.
W kulturze instant – to jest natychmiastowość, teraz, od razu…Giną tradycje,
wartości. Globalizacja – ta sama muzyka,
ubrania, uczesanie…. Znika wysiłek, trud
– świat prze reklamy jest piękny, nie można
się zmęczyć.
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agresja, wzrost przestępczości. Panuje chaos wartości, religii, brak utartych ścieżek,
drogowskazów – panuje lęk…
Wolność to też odpowiedzialność. Odpowiedzialność karna tylko istnieje, natomiast moralna nie.

Zmiana, praca nad sobą – cóż to za słowa!!! Kiedyś to działało. Dziś zmiana oznacza – jak być piękną lub chcesz się zmienić
to wejdź do sklepu i kup sobie czerwone
spodnie. Idź do wizażysty i on zmieni ciebie. Jak się rozumie pracę? Czy kultura masowa mówi o tym? Jasne, że tak, od poniedziałku w radiu jest tzw. odliczanie, że do
weekendu zostało już niedużo…
Ponowoczesny człowiek doświadcza
wolności konsumpcji.
Juwenalizacja społeczności – pierwsza faza rozwojowa to młodość (młodość
– poszukiwanie tożsamości, zawieszenie
odpowiedzialności). Młodość kończy się
dorosłością, a dorosłość to odpowiedzialność. Juwenalizacja – zawłaszczenie dzieciństwa, dorosłości – wszyscy chcemy być
młodzi, do starców nie idziemy już jak do
chóru… (kiedyś starość była doświadczeniem). Juwenalizacja to młodość ponad
wszystko, brak tolerancji.
Dystopia dzieciństwa – przeciwieństwo
utopi. Wiek XX – to wiek dziecka, dziecko
ma prawa, czuje, pojawił się mit szczęśliwego dzieciństwa – pajdocentryzm – czyli
wszystko dla dziecka. Niestety przerodziło
się to w utopię.

Upadły trzy wielkie autorytety
Wychowawczy to teraz media i grupy
rówieśnicze. Poczucie przynależności to
jest najważniejsze.
Kryzys więzi międzyludzkich – znieczulica społeczna. Komputer, komórki to
zapewniony kontakt z ludźmi – są to krótkie znajomości, puste, płytkie. Zniknęło
przywiązanie do szkoły, zakładu pracy,
rodziny, narodu… Młodzi idą na dyskotekę
razem ale tańczą osobno.
Kryzys marzeń i aspiracji życiowych
– marzeniom potrzebna jest cierpliwość,
teraz wszystko jest instant. Po co czekać,
po co się męczyć. Inni się nie wysilali i jest
ok. Sława, być zauważonym to jest to, co
młodzi chcą. Pęd do sukcesu – pęd, żeby
być zauważonym bez wysiłku, pracy….
Nastawienie, że tu i teraz – bo tak chcą. Teraz młody człowiek – to jest konsument, nie
poszukuje swoich dróg, nie mają planów na
przyszłość. Młodzi nie mają celu.

Wypatrzone pojęcie – tolerancja. Żyjemy
w świecie wielkiej tolerancji, panuje wręcz
przymus bycia tolerancyjnym. Toleruje się
negatywne zachowania. Mamy tolerancję
która nakazuje propagować odmienność
itp. Odczuwamy przymus, że to jest modne.
Człowiek zachowuje się wbrew sobie.
Kryzys wartości to również kryzys wiedzy.
Powszechna zgodność na nieetyczność
– wolne związki. Lepiej w życiu być elastycznym – kameleon.
Kryzys prowadzi do zaburzeń tożsamości, destrukcji, zagubienia, lęku. Następuje
NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006

Kryzys tożsamości
Teraz tożsamość się rozmywa, wręcz jej
nie ma. Trudno odpowiedzieć na pytanie –
kim jestem? Odwieczna potrzeba akceptacji, tylko trudno odpowiedzieć przez kogo.
Młodzież uważa, że wszyscy powinni go
kochać. Teraz tożsamość sobie zmieniamy,
dla różnych ludzi jesteśmy inni…
Człowiek jako aktor - cały czas gra.
Człowiek wierzy w to, że jest tym na kogo
się robi.
Pestka
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wywiad z księdzem biskupem
prof. dr hab.

Andrzejem Siemieniewskim

Bóg jest
miłością
DK: Rozmawiamy na tydzień przed
konsekracją Księdza Biskupa, która odbędzie się 11 lutego w Katedrze Wrocławskiej. W tym dniu Wrocławianie będą
radować się tym, że otrzymują nowego
biskupa, który w dodatku jest pierwszym
powojennym biskupem wrocławskim
pochodzącym z Wrocławia. Czy moglibyśmy zatem powspominać minione
lata, spędzone przez Księdza Biskupa
w naszym mieście? Na przykład te, kiedy Ksiądz Biskup uczęszczał do II LO we
Wrocławiu. Jak Ksiądz Biskup wspomina szkołę?

DK: Czy pamięta Ksiądz Biskup
z tamtego okresu jakieś szczególne wydarzenia, które może zaważyły na tym, co
było potem?

Bp AS: Bardzo dobrze. Szkoła była
dla mnie przyjemnością - choć muszę
przyznać, że w mojej świadomości przyjemność ta bardziej wiązała się z kolegami niż z celem szkoły, którym jest uczenie
się. Ale pamiętam bardzo dobrze matematykę, która bardzo mi się podobała, wręcz
fascynowała. W każdym razie szkoła była
dla mnie radością, przyjemnością.

Bp AS: Tak, już w IV klasie liceum.
Już wtedy bywałem u „Wawrzynów”
i słuchałem ks. Orzechowskiego, byłem
też nawet członkiem prowadzonej przez
niego grupy studyjno-modlitewnej.

Bp AS: Jeśli chodzi o doświadczenia
Boga, doświadczenia modlitwy, to wiążą
się one nie tyle ze szkołą, ile z duszpasterstwem u księży salezjanów przy moście
Grunwaldzkim, a także Duszpasterstwem
„Wawrzyny” u ks. Orzechowskiego.
DK: Trafił Ksiądz Biskup tam już w latach licealnych?

DK: Potem były studia na Politechnice
Wrocławskiej, na Wydziale Podstawowych
Problemów Techniki, kierunek fizyka. Jak
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to się stało, że student III roku przerwał
studia i wstąpił do Seminarium Duchownego? Czy była to nagła decyzja, czy też
może dojrzewała przez dłuższy czas?

którego zaczynamy wykład z tego przedmiotu na I roku studiów teologicznych
- kanonu 2558 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Zawiera on najpiękniejszą definicję, najpiękniejsze streszczenie tego,
czym jest chrześcijaństwo. „Tajemnica
wiary wymaga, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli nią...” - i tu właśnie ta definicja mówi, czym jest duchowość „...w żywym i osobistym związku
z Bogiem żywym i prawdziwym”. Czyli
duchowość to jest przeżywanie żywego
i osobistego związku z Bogiem żywym
i prawdziwym. Tak zaczyna się IV część
Katechizmu, która jest poświęcona modlitwie, czyli właśnie duchowości. I od
tego zaczynamy na I roku wykład z teologii duchowości - również nie-studentów
bardzo bym zachęcał, by do tego kanonu
zajrzeli. Mówi on w zwartej formie, czym
jest duchowość, potem można to rozwijać. Ważne jest to, że chodzi o żywą (czyli
przeżywaną), osobistą (czyli moją, a nie
„pożyczoną”), więź z Bogiem, relację
z Bogiem, który musi być żywy (a więc
nie może być ideą czy bóstwem, lecz
Osobą) i prawdziwy - a Bóg prawdziwy
to ten, który się objawił, którego znamy
z Objawienia Bożego, z Pisma Świętego
czytanego w Kościele.

Bp AS: Nie, nie była to nagła decyzja. Przez ostatni rok mojego studiowania
na Politechnice potęgowała się we mnie
świadomość, że moja droga jest inna.
Chociaż lubiłem Politechnikę, środowisko politechniczne do dzisiaj wydaje mi
się bardzo cenne i budujące. Podobały mi
się też studia jako takie - tematyka, poruszane problemy. Niektóre rzeczy przychodziły mi może trudniej - nie byłem
specjalnie wybijającym się studentem,
byłem raczej studentem przeciętnym, ale
przecież nawet przeciętny student może
fascynować się tym, czego się uczy. Jednak czułem, że moje miejsce jest gdzie
indziej, że Pan Bóg mnie wzywa - i tak
przez ostatni rok na Politechnice, może
dwa, dojrzewała we mnie ta decyzja.
DK: W jej podjęciu pomógł również
ks. Orzechowski?
Bp AS: Tak, na pewno - udział w duszpasterstwie „Wawrzynów”, rozmowy
z ks. Orzechowskim, sama jego osoba - to
wszystko bardzo mi pomogło.

DK: W oficjalnych komunikatach
można było przeczytać, że 5 stycznia 2006
Papież Benedykt XVI mianował Księdza
Biskupa biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej, ze stolicą tytularną Theuzi. Czy mógłby Ksiądz Biskup
wyjaśnić, co to znaczy? Przecież będzie
Ksiądz Biskup mieszkał i pracował tylko
tutaj, we Wrocławiu?

DK: Przejdźmy do lat późniejszych.
Ksiądz Biskup zajmuje się naukowo teologią duchowości. Czy mógłby Ksiądz Biskup wyjaśnić czytelnikom to pojęcie?
Bp AS: Wszystkim, którzy chcieliby
dowiedzieć się, co to jest teologia duchowości, polecam przeczytanie tekstu, od
NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006
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Bp AS: Tak, jest taki zwyczaj. Zacznijmy od hasła. Wybrałem słowa Deus
caritas est – Bóg jest miłością. Z jednej
strony jest to tytuł pierwszej encykliki
Papieża Benedykta XVI, z drugiej strony
cytat z Pierwszego Listu Apostoła Jana.
Wydawało mi się rzeczą najlepszą, żeby
hasło wybrać z tego, czym Kościół obecnie żyje. A o tym, czym Kościół żyje, dowiadujemy się przede wszystkim od Papieża, który ogarnia jego całego sercem,
myślą i modlitwą. I skoro Papież uznał,
że w obecnym czasie Kościół ma żyć tym
właśnie fragmentem biblijnym, że właśnie to jest teraz najważniejsze, to pomyślałem, że dobrze zrobię, jeśli posłucham
podpowiedzi Ojca Świętego. Jeśli chodzi
o herb, to jego kształt zewnętrzny jest
ustalony zwyczajowo, ale wypełnienie
pola rzeczywiście pozostawione jest inwencji kandydata na biskupa. W moim
przypadku będzie to otwarta księga Pisma Świętego i gołębica, symbolizująca
Ducha Świętego.

Bp AS: Ponieważ od najdawniejszych
czasów tradycją Kościoła jest, że biskup
ma być pasterzem konkretnej wspólnoty,
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy
biskupa Wrocławia, Florencji, Mińska czy
Moskwy - jakiegoś terytorium otaczającego stolicę biskupią. Biskup jest pasterzem
chrześcijan – katolików czy, na Wschodzie, prawosławnych - którzy mieszkają
na danym terytorium. Natomiast jeśli na
danym terytorium mianuje się biskupów
pomocniczych - co dzisiaj jest powszechnym zwyczajem, w Polsce bardzo wiele
diecezji ma biskupów pomocniczych - to
oczywiście biskup pomocniczy nie może
być biskupem np. Wrocławia, bo jest
nim już arcybiskup Marian Gołębiewski.
Aby jednak zachować ten stary zwyczaj,
że biskup jest biskupem jakiegoś terytorium, i aby jednocześnie było to terytorium, by tak rzec, niezobowiązujące, bo
biskup pomocniczy ma przecież posługiwać we Wrocławiu, korzysta się z tego, że
w starożytności było bardzo wiele diecezji, często niedużych, na terytorium Azji
Mniejszej i Afryki Północnej. Później,
po inwazji muzułmańskiej, bardzo wiele
z nich - na pewno setki - zanikło. Nie ma
tam w ogóle chrześcijan, nie ma biskupa
i nie ma stolicy biskupiej. Z tego, mówiąc
w przenośni, rezerwuaru, czerpie się tzw.
tytularne diecezje. I tak Theuzi to nazwa
diecezji, która w starożytności istniała
w południowej Tunezji. Jest dzisiaj nie
obsadzona, nie ma tam chrześcijan, nie
ma biskupa i dlatego mogła być użyta
jako biskupstwo tytularne.

DK: Co robi biskup, czym Ksiądz Biskup będzie się zajmował, jak będzie wyglądał dzień Księdza Biskupa?
Bp AS: Myślę, że z tym pytaniem
najlepiej zwrócić się do mnie za pół
roku - dlatego że funkcja, do której zostałem powołany, nosi nazwę „biskup
pomocniczy”, czyli biskup pomagający
biskupowi diecezji, ks. arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu. To od
niego zatem zależy kształt tej posługi,
zadania, też w pewnej mierze program
dnia. W każdym razie będzie to funkcja
pomocnicza.

DK: Każdy biskup obiera sobie hasło
i herb...
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nie wiedzą. Zachęcam więc do udania się
rowerem przejażdżkę na obrzeża miasta.
Z każdej strony, gdziekolwiek się mieszka,
po godzinie czy półtorej można dotrzeć do
bardzo uroczych miejsc. No, może lepiej
poczekać, kiedy pogoda będzie bardziej
sprzyjająca. W lutym przy śniegach i mrozach taka wycieczka mogłaby być trudna,
lepiej odłożyć to na kwiecień...

DK: Czy wrocławska owczarnia ma
jakieś swoje cechy charakterystyczne?
Bp AS: Myślę, że Wrocław ma charakterystyczną cechę dynamizmu. Może to
się wiąże z tradycjami kresowymi. Zwracano uwagę na to, że kultura rozwija się
najmocniej na kresach - albo geograficznych, albo społecznych, albo na krańcach
państw, albo w społecznościach, które są
jakby nie w samym środku nurtu kultury danego narodu. Zresztą widzimy to
nawet po naszych wieszczach, poetach,
pisarzach. Coś z tej atmosfery kresowej
na pewno przeniosło się do Wrocławia,
choćby ze względu na powojenne migracje. Myślę, że dużo takiego dynamizmu,
rzeczy, które się dzieją - niektóre bardzo
dobre, niektóre niedobre, ale dynamiczne obserwujemy we Wrocławiu w większym
stopniu niż gdzie indziej. Trudno byłoby
nazwać Wrocław miejscem spokojnym
i uśpionym. Jest to raczej miejsce kipiące.

DK: Czy to prawda, że zna Ksiądz Biskup dokładnie książki o Harrym Potterze?
Bp AS: Tak. Myślę, że książki o Harrym Potterze stały się istotnym elementem kultury ogólnoświatowej ze względu
na gigantyczne nakłady. Wydaje mi się, że
są to najliczniej drukowane książki najnowszych czasów. Niektórzy nawet mówią, że są to książki w ogóle o najbardziej
rekordowej liczbie egzemplarzy. Dlatego
myślę, że taki element kultury – którym
ludzie żyją i który oceniają, jedni dobrze,
inni źle - po prostu warto poznać.

DK: Czy Ksiądz Biskup mógłby nam
zdradzić swoje prywatne zainteresowania? Czy zajmuje się Ksiądz Biskup jeszcze fizyką? Czy uprawia jakieś sporty?

DK: Co Ksiądz Biskup chciałby powiedzieć czytelnikom na zakończenie?
Bp AS: Chciałbym powiedzieć to, co
Papież Benedykt XVI przekazał wszystkim: że Bóg jest miłością. Zdanie bardzo
proste – pozornie. Jeśli wczytamy się
w nową encyklikę, która mnie zafascynowała od pierwszego dnia, kiedy się
ukazała - bo zaraz po jej ukazaniu się dostałem ją i dokładnie przeczytałem – to
zobaczymy, że wnioski z tego krótkiego
zdania są fascynujące i oszałamiające.
Bóg jest miłością, Deus caritas est.

Bp AS: Poważne zajmowanie się fizyką
wymaga oczywiście wysiłku, pracy i pewnych zdolności. Mnie interesuje raczej literatura popularno-naukowa związana
z fizyką. W tym zakresie nadal od czasu
do czasu kultywuję dawne zainteresowania. Jeśli chodzi o sport, to najbardziej
pasjonuje mnie rower. Jako rowerzysta,
mogę powiedzieć, że Wrocław ma z każdej swojej strony niesłychanie piękne okolice, o których Wrocławianie zazwyczaj
NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006

rozmawiała Dorota Kuchta
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Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań opłatkowych poszczególnych
wspólnot parafialnych. 6
stycznia takie spotkanie
ze swoimi duszpasterzami
zorganizowali członkowie
Parafialnego Zespołu Caritas i Żywego Różańca.
11 lutego, w Święto
Matki Bożej z Lourdes,
pochylamy się troskliwie
nad potrzebami ludzi cho-

rych. W tym dniu chorzy
i niepełnosprawni z parafii
oraz osoby niosące pomoc
cierpiącym uczestniczyli w Eucharystii, a potem
odpowiadając na zaproszenie księdza proboszcza
udali się do salki w podziemiach kościoła, gdzie
czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany
przez członków Zespołu
Caritas

Podziękowanie
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie Pani Stanisławie Kazule za pomoc w wyposażeniu małej
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz za pozyskiwanie
sponsorów. Pani Annie Żołnowskiej i panu Czesławowi Kozłowiczowi, naszym parafianom, Panu Krzysztofowi Grządzielowi – Prezesowi Zarządu firmy DGS S.A. z Włocławka i Panu
Markowi Polkowskiemu z firmy „Trans – Media” z Hamburga
za pomoc finansową.

Prezes Zarządu
Parafialnego Zespołu Caritas
Anna Kieres
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okresie od lipca do
grudnia b.r. odbyło
się 6 planowanych spotkań.
Oprócz wspomnianych spotkań konieczne były dodatkowe, robocze zebrania w celu
przygotowania: wiązanek
ziół w ilości 425 szt., paczek
dla rodzin potrzebujących
w Tygodniu Miłosierdzia –
17 rodzin, paczek i spotkania ze Świętym Mikołajem
dla 42 dzieci, ozdób choinkowych i świątecznych,
paczek na Boże Narodzenie
dla 24 rodzin.
Nie o d łą cz n ą
częścią pracy Zespołu było także
pełnienie dyżurów
w trakcie zbiórki
darów do paczek,
przy rozprowadzaniu 1000
szt. zniczy, ozdób choinkowych, kartek świątecznych,
świec bożonarodzeniowych
– 550 małych i 220 dużych.
Celem podkreślenia obchodów Święta Niepodległości – 11 listopada, członkowie Zespołu rozprowadzali
wśród parafian biało-czerwone flagi (opłata co łaska).
Członkowie Zespołu rozprowadzali także po Mszach
Św. koszulki z napisem „Pokolenie Jana Pawła II”, zbierano także do skarbonek datki od parafian na ofiary trzęsienia ziemi w Pakistanie.
Na bieżąco członkowie
Zespołu segregują używaną
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odzież przynoszoną przez
parafian oraz odbierają od
ofiarodawców meble, naczynia kuchenne, pościel i sprzęt
AGD, które trafiają następnie
do rodzin potrzebujących.
Zespół stara się służyć
pomocą wielu potrzebującym, pomagając w zależności od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości
finansowych Zespołu. Przed
udzielaniem pomocy członkowie Zespołu przeprowadzają wywiad z rodzinami

czasie wydawana jest także
używana odzież. W okresie
od lipca do grudnia wydano
za pokwitowaniem odzież
i obuwie używane – około
631 kg. Część darów rzeczowych w postaci odzieży
i obuwia w ilości 200 kg.
została przekazana do Domu
Opieki Społecznej we Wrocławiu ul. Kaletnicza 8. Dwa
razy w miesiącu wydawana
jest żywność z Unii Europejskiej oraz paczki żywnościowe rodzinom w trudnej sy-

W grudniu Parafialny Zespół Caritas przeprowadził
zbiórkę żywności i środków
czystości dla rodaków mieszkających na Ukrainie.
Dzięki parafianom stworzono małą wypożyczalnie
sprzętu rehabilitacyjnego
(kule łokciowe, wózki inwalidzkie, łóżko szpitalne do
intensywnej terapii, krzesło
sanitarne (ubikator), balkonik
do chodzenia), sprzęt ten jest
wypożyczany potrzebującym
chorym w naszej parafii.

Sprawozdanie opisowe

z działalności Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Odkupiciela Świata
za okres od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
potrzebującymi a także starają się prowadzić rozpoznanie
środowiskowe.
Członkowie Zespołu pełnią dyżury dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach od 17 do 18. W czasie dyżurów zgłaszają się do
nas osoby potrzebujące, bezrobotne i bezdomne. Udzielana jest im doraźna pomoc
w ramach stworzonego „pogotowia żywnościowego”.
Osobom tym wydawane są
podstawowe produkty żywnościowe takie jak: cukier,
mąka, ryż, kasza, makaron,
margaryna, olej, konserwy, pasztety, herbata, zupy
w proszku. W tym samym

tuacji materialnej, objętych
stałą opieką Zespołu.
Szczególną opieką Zespół otacza najmłodszych
naszej Parafii. Sfinansowaliśmy wyjazd 21 dzieci na
wypoczynek letni do Pasterki oraz 2 dzieci do Unieścia.
Wydano dzieciom z rodzin
potrzebujących otrzymane
od parafian przybory szkolne. Zakupiono dla 5 dzieci z 3 rodzin podręczniki
szkolne. Jak co roku w miesiącu grudniu dla najmłodszych z naszej Parafii Zespół zorganizował spotkanie ze Świętym Mikołajem.
W spotkaniu uczestniczyło
42 dzieci.

NOWE TYSIĄCLECIE – 1, 2, 3, (42) / 2006

19

Do sprawozdania dołączono rozliczenie finansowe.
Środki finansowe Zespołu
na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 12.178,19 zł.
Drogim Parafianom składamy serdeczne „Bóg zapłać”
za każdą ofiarę, życzliwość,
zaufanie, wsparcie duchowe
i modlitwę, czym umacniacie nas w niesieniu pomocy
tym, którzy cierpiąc niedostatek nie potrafią zmierzyć
się z jego przyczynami.
Wrocław, 15.01.2006 r.
Prezes Zarządu
Parafialnego
Zespołu Caritas
Anna Kieres

Zestawienie Finansowe
z działalności „Parafialnego Zespołu Caritas”
przy Parafii Odkupiciela Świata,
za okres od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
Poz.

Wpływy

zł.

Poz.

Wydatki

zł.

1.

„Skarbonka” datki pieniężne
od parafian

819,12

1.

1.424,05

2.

Dochód ze sprzedaży (co
łaska) wiązanek kwiat-ziołowoc do święcenia (425 szt.)
święto M.B. Zielnej
Minimalne wpłaty rodziców
na kolonie dzieci w Pasterce

1.308,35

2.

630,00

3.

4.

Dar serca od parafian
w Tygodniu Miłosierdzia

1.413,00

4.

5.

Dochód ze sprzedaży zniczy

1.402,00

5.

6.

Dochód ze sprzedaży flag
na 11.11.05 parafianom
(co łaska)
Datki pieniężne od parafian na
paczki Mikołajowe dla dzieci
z ubogich rodzin

206,00

6.

Zakup żywności,
środków czystości
i higieny dla rodzin
objętych stałą pomocą
na faktury VAT
Zakup leków (recepty)
na faktury VAT – dla
osób w trudnej sytuacji
finansowej.
Spłata zadłużenia za
czynsz mieszkaniowy:
1 rodzina
Dofinansowanie kolonii
w Pasterce
21 dzieci x 250,00 zł
Dofinansowanie
dla 2 dzieci pobytu
w Unieściu
Zakup podręczników
szkolnych dla 5 dzieci

15,00

7.

Wpłaty prywatne rodziców
na paczki Mikołajowe
dla własnych dzieci
Dochód ze sprzedaży
„Świec Wigilijnych”
Dochód ze sprzedaży
parafianom ozdób
świątecznych (co łaska)

920,00

8.

1.465,00
1.687,00

3.

7.

8.

9.
10.
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315,08

300,00

5.250,00

502,00

277,80

Zakup żywności do
„Banku żywności”
dla najuboższych
i bezdomnych
Wyrobienie dowodu
osobistego dla 1 osoby

133,47

9.

Zakup zniczy

837,00

10.

Zakup żywności
i środków higieny
do paczek
w Tygodniu Miłosierdzia
dla 17 rodzin

694,99

45,00
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11.

Dochód ze sprzedaży koszulek
(pokolenie Jana Pawła II)

83,00

12.

Dochód ze sprzedaży kartek
świątecznych

385,00

13.

Datki pieniężne od parafian
na paczki świąteczne
dla najuboższych rodzin

170,00

14.

Zwrot gotówki za 3 paczki
Mikołajowe od Rady Osiedla
„Różanka”

401,33

15.

Wpłaty na konto bankowe od
- sponsorów,
- zwrot gotówki za 3 fakt.
z Caritas Arch. Wrocławskiej
(1% podatku),
- wpłata własna nadwyżki
pogotowia kasowego

5.856,95

16.

Kapitalizacja odsetek
bankowych

2,53

Razem:

Pozostało z I półrocza zł:
Wpływy za II półrocze zł:
Razem zł:
Wydatki zł:
Pozostało zł:

11.

Zakup zabawek
i słodyczy do paczek
Mikołajkowych dla
najuboższych dzieci
12. Dokupienie żywności do
paczek świątecznych dla
24 rodzin
13.
Koszty własne:
- tasiemki do wiązania
ziół
- wiadra
i mopy do sprzątania
pomieszczeń Zespołu
- wprawienie zamka do
magazynu żywności
Unijnej
- dorobienie 2 kluczy do
szafki
- materiały biurowe,
farby, koraliki, lakier,
klej do ozdób
14.

Odprowadzenie
nadwyżki pogotowia
kasowego
na konto w banku

16.764,28 Razem:

1.572,30

639,91

522,54

2.500,00

15.014,14

10.428,05
16.764,28
27.192,33
15.014,14
12.178,19

W tym:
1.9.868,70 zł. na rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A.
2.2.309,49 zł. gotówka w pogotowiu kasowym
Na dzień 31.12.2005 r. ogólny stan środków finansowych Parafialnego Zespołu Caritas wynosi 12.178,19 zł. (słownie dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych
19/100)
Skarbnik: Alfreda Lech
Członek Zespołu: Helena Łajewska
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Zestawienie
wydanych produktów potrzebującym w czasie dyżurów
za okres od 01.07.2005 r. do 31.12.2005 r.
Poz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nazwa produktów
Cukier
Mąka
Sok wiśniowy
Sos do sałatek
Makaron
Kasza
Masło „MIX”
Olej
Konserwy
Pasztet
Polędwica
Szynka
Zupy w proszku
Przecier pomidorowy
Jajka
Smalec
Dżem
Żywność z Unii Europejskiej
Makaron
Mąka
Mleko w proszku
Serki topione
Ryż
Ser twardy „Gouda”
Mleko – kartony
Kurtki męskie nowe – od sponsora
Buty damskie i dziecięce nowe – od sponsora
Żyrandol
Maszynka do mielenia mięsa
Talerze
Kubki
Garnki
Pojemniki na przyprawy
Plecak
Tornister
Zeszyty
Bloki rysunkowe
Naklejki
Przybory szkolne (ołówki, długopisy, gumki, temperówki)
Piórniki
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Kg./szt.
11 kg
3 kg
5 szt.
1 szt.
3 paczki
3 kg
1 szt.
4 szt.
4 szt.
2 szt.
1 szt.
3 szt.
4 szt.
1 szt.
10 szt.
2 opak.
1 szt.
490 kg
600 kg
400 kg
50 kg
1234 kg
403 kostki
2399 l
46 szt.
32 pary
1 szt.
1 szt.
9 szt.
2 szt.
3 szt.
9 szt.
1 szt.
1 szt.
39 szt.
4 szt.
30 szt.
25 szt.
5 szt.
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Zestawienie
przyjętych i wydanych darowizn materialnych
w okresie od 01.07.2005r. do 31.12.2005r.
przez „Parafialny Zespół Caritas” przy Parafii Odkupiciela Świata.

Poz.

Przyjęto rzeczy – używane

Wydano rzeczy
– używane

1.

Wersalka

3 szt.

2.

Kanapa – fotel rozkładany

2 szt.

3.

Biurko

1 szt.

4.

Fotel do biurka

1 szt.

5.

Stół ława

2 szt.

6.

Sekretarzyk

1 szt.

7.

Stół rozkładany

1 szt.

8.

Materacyk do łóżeczka

1 szt.

9.

Zamrażarka

10.

Szafka pod telewizor

2 szt.

11.

Meble stołowe – segmenty

5 kpl.

12.

Wykładzina

1 szt.

13.

Maszyna do szycia

1 szt.

14.

Radio
Odzież używana i obuwie damskie, męskie
i dziecięce
Odzież używana do „Domu Pomocy
Społecznej” ul. Kaletnicza 8

1 szt.

15.
16.

631 kg.
200 kg.

Skarbnik: Alfreda Lech
Członek Zespołu: Helena Łajewska
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PLAN ADORACJI PRZY BOŻYM GROBIE
2100 – 2200
2200 – 2300

2300 – 2400
2400 – 100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 600
600 – 700
700 – 800
800 – 900

Młodzież z całej parafii, Zespół Muzyczny
ul. Ćwiczebna, Młynarska, Kwiatowa,
ul. Obornicka od nr 59 do końca nieparzyste
ul. Obornicka od nr 78 do 106 parzyste
ul. Zaułek Rogoziński
ul. Parnickiego
ul. Żmigrodzka
ul. Broniewskiego
ul. Obornicka nr 23 – 51 nieparzyste
ul. Obornicka nr 2 – 36 parzyste
ul. Macedońska
ul. Na Polance
Wspólnota Żywego Różańca, Rada Parafialna, Parafialny Zespół Caritas,
Dzieci całej parafii, Eucharystyczny Ruch Młodych.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH
1000 – 1400

co pół godziny

,,Nasz dom tam, gdzie ojców Naszych ziemia
Nasz dom tam ,gdzie ich mogiły
Gdzie szumią dziadów naszych drzewa
I gdzie nas matki rodziły...”

,,Człowiek żyje tak długo
jak długo trwa pamięć o nim”

SARFIED – sprzątanie, pielęgnacja i dekoracja grobów
z Wrocławia i okolic
Firma nasza specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z opieką nad mogiłami. Oferta nasza obejmuje:
• Czyszczenie nagrobków
nami (kwiatami jednorocznymi, trawą,
• Uprzątanie bezpośredniego otoczenia
krzewami) i ich pielęgnacja.
nagrobka (usunięcie śmieci, liści, zbęd- • Rocznicowe zapalenie świec lub zniczy,
nej roślinności, zagrabienie terenu, odułożenie wiązanek i kwiatów (na życześnieżenie).
nie z szarfami z dedykacją).
• Zapalanie znicza
• Kontakt w imieniu klientów z admini• Dekorowanie grobu kwiatami
stratorami cmentarzy w celu utrzymania
• Obsadzenie grobu i jego otoczenia rośligrobu (20-letnie opłaty prolongacyjne)
Możliwość zawarcia umowy na wykonanie usługi jednorazowo, wielokrotnie w wyznaczonych datach, cyklicznie lub stale.

TELEFON: 0 609 531 936
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Parafia Odkupiciela Świata

MSZE ŚWIĘTE
30

00

w dni powszednie: 6 i 18
w niedziele: 730, 930, 1100, 1230, 1800
w święta zniesione: 630, 1000, 1800

ul. Macedońska 2, 51-113 Wrocław
tel./fax 071/327 50 45
www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl

Odwiedziny chorych
w każdy pierwszy piątek miesiąca
od godz. 800

Konto parafii:
Bank Millenium S.A
28 1160 2202 0000 0000 6012 4586

Spowiedź święta
30 min. przed każdą mszą św.

Konto Parafialnego Zespołu Caritas:
Bank Millenium S.A
70 1160 2202 0000 0000 6012 4606

Sakrament Chrztu św.
udzielany jest w każdą drugą niedzielę
miesiąca na mszy św. o godz. 1100

Kancelaria parafialna
czynna w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 1700 – 1800

Spotkania duszpasterskie
w naszej parafii:

Dyżur charytatywny
wtorki i piątki w godz. 1700 – 1800
w starej kaplicy

dzieci komunijne
– każdy czwartek godz. 1715
rodzice dzieci komunijnych
– każda III niedziela miesiąca
na mszy św. o 1230
dzieci rocznicowe z rodzicami
– każda IV niedziela miesiąca
na mszy św. o 1230
schola dziecięca
– sobota godz. 1000
Eucharystyczny Ruch Młodych
– sobota godz. 900
zespół młodzieżowy
– niedziela godz. 1700
kandydaci do bierzmowania:
kl. III gimnazjum – wtorek godz. 1900,
kl. I liceum – czwartek 1900
w starej kaplicy
Liturgiczna Służba Ołtarza
– wtorek godz. 1845
katecheza dla dorosłych
– poniedziałek godz. 1840
Za duszpasterstwo dzieci i ich rodziców
odpowiada ks. Adrian.
Za duszpasterstwo młodzieży odpowiada ks. Jacek.

KSIĘŻA
ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz
ks. Adrian Horak
ks. Jacek Froniewski

NOWE TYSIĄCLECIE
kwartalnik parafii Odkupiciela Świata
Redaguje zespół,
redaktor prowadzący – ks. Jacek Froniewski
opiekun – ks. Stanisław Stelmaszek
adres redakcji:
ul. Macedońska 2, 51- 113 Wrocław
e-mail: remundi@archidiecezja.wroc.pl
WYDAWCA:
Parafia rzym.-kat. pw. Odkupiciela Świata
we Wrocławiu

Zajrzyj na stronę naszej parafii
w internecie!!!
„Nowe Tysiąclecie” – online!!!

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl
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Spotkanie dla chorych z naszej parafii
zorganizowane przez Parafialny Zespół Caritas – 11.II.06
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Pierwsza rocznica śmierci
Jana Pawła II

