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PLAN PRACY DUSZPASTERSKIEJ

W ROKU SZKOLNO-KATECHETYCZNYM 2006/2007
 Dzieci i komunijne mają swoje spotkania w każdy czwartek o godz. 17.15
w kościele.

 Liturgiczna służba ołtarza dorosłych
– piątek o godz. 19.30.
 Katecheza dla młodzieży pracującej, studiującej, bezrobotnej i tej, która
pragnie pogłębiać swoje życie religijne
oraz dla osób, które zaniedbały przyjęcie sakramentu bierzmowania, a pragną
go przyjąć – w każdy czwartek o godz.
19.30.

 Rodzice dzieci komunijnych spotykają się w każdą III niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 12.30.
 Dzieci rocznicowe w każdy wtorek
o godz. 17.30.
 Rodziców dzieci rocznicowych wraz
z dziećmi zapraszamy na msze św. o godz.
12.30 w każdą IV niedzielę miesiąca.

 Katecheza dla dorosłych w każdy poniedziałek po mszy św. Wieczornej.

 Schola dziecięca – we wtorek o godz.
19.00.

 Od I niedzieli października rozpoczynamy katechezę przedmałżeńską. Spotkania odbywają się w sali w podziemiach
kościoła o godz. 19.00

 Zespół młodzieżowy spotyka się w sobotę po mszy św. Wieczornej.
 Eucharystyczny ruch młodych – we
wtorek o godz. 17.30.

Za duszpasterstwo dzieci i ich rodziców
odpowiedzialny ks. Adrian.
Za duszpasterstwo młodzieży i ich rodziców odpowiedzialny ks. Leszek

 Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania ze
szkół ponadpodstawowych spotyka się:
 Klasy III gimnazjalne w każdy poniedziałek o godz. 19.00 w kościele.
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 Klasy I średnie w każdy wtorek o godz.
19.00 w kościele.

kwartalnik paraÞi Odkupiciela Świata
Redaguje zespół,
redaktor prowadzący – ks. Adrian Horak
opiekun – ks. Stanisław Stelmaszek
adres redakcji:
ul. Macedońska 2, 51- 113 Wrocław
e-mail: remundi@archidiecezja.wroc.pl

 Rodzice kandydatów do bierzmowania mają spotkanie w III niedzielę października tj. 15.X. o godz. 19.00 w kościele oraz w II niedzielę marca.
 Kandydaci na ministrantów i ministranci – spotykają się we wtorek o godz.
17.15. w sali obok zakrystii.

WYDAWCA:
ParaÞa rzym.-kat. pw. Odkupiciela Świata
we Wrocławiu

 Lektorzy – środa o godz. 18.45.
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MĄDRY UCZEŃ PO...

SPOTK ANIU Z POLICJANTEM
W ostatnich dniach sierpnia b.r. Policja, w ramach „Bezpiecznych Wakacji 2006”,
przeprowadziła na terenie całego miasta Wrocławia działania mające na celu ujawnianie i eliminowanie przypadków sprzedaży alkoholu nieletnim. Na terenie całego miasta
umundurowane i cywilne patrole kontrolowały sklepy monopolowe, bary i miejsca gdzie
dzieci mogły mieć kontakt z alkoholem. Głównym założeniem było ustalenie nieuczciwych sprzedawców, którzy alkohol udostępniali nieletnim. W takich przypadkach Policjanci wnioskowali o cofniecie odpowiednich koncesji i ukaranie winnych.
Działania te są i będą kontynuowane w codziennej
służbie i w ramach programu prewencyjnego „BezpieczSPIS TREŚCI
na Droga do Szkoły”.
Właściciele punktów gastronomicznych i handlo- Plan pracy duszpasterwych, tak jak ich pracownicy zazwyczaj zdają sobie skiej w roku szkolno
sprawę z obowiązującego w tym zakresie prawa. Ina- – katechetycznym
czej jest w przypadku samych dzieci i młodzieży. Ponie- 2006/2007 ................... 2
waż – jak sami przyznają – kupno alkoholu nie stanowi Mądry uczeń po... ....... 3
problemu – często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy
z tego, że zarówno nieuczciwy sprzedawca jaki i oni Rozmowa z Marszałkiem Województwa
sami łamią prawo.
Dolnośląskiego ............ 4
To i wiele innych zagadnień będzie tematami spotkań Policjantów z uczniami. Tak jak w latach ubiegłych, Jak bronić się przed
we wszystkich szkołach na terenie podległym Komisa- sektami ........................ 6
riatowi Policji Wrocław Psie Pole, odbędą się pogadanki
Caritas ...................... 10
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Policjant z Zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej opowie o sytuacji prawnej Wspomnienia ............. 12
i karnej osób nieletnich, o ich podstawowych prawach
Co poza opalenizną
i obowiązkach. Szczególne miejsce zajmie w czasie dysdzieci mogą przywieźć
kusji proÞlaktyka uzależnień i podstawowe zagrożenia z wakacji..................... 14
typowe dla wieku słuchaczy. Każde spotkanie kończy
się pytaniami młodzieży. Pytają o to, co budzi ich wąt- Pierwszaki bezpiecznie
pliwości, o swoje prawa, o prawa nauczycieli i rodzi- idą do szkoły .............. 15
ców. Nowo nabyta wiedza znajdzie swoje potwierdze- Utracony raj ............... 16
nie w świadomości rodziców, ponieważ z nimi również
spotka się przedstawiciel Policji. Takie działania od Wypominki
kilku już lat przynoszą dobre efekty, cieszą się dużym za zmarłych ............... 17
zainteresowaniem pedagogów i samych uczniów.
Kronika paraÞalna ..... 18
Maat
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Rozmowa
z Marszałkiem
Województwa
Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski
– doktor nauk medycznych, chirurg. Od 1998
roku do 2001 roku dyrektor Szpitala Kolejowego we Wrocławiu.
Członek „Solidarności”
w latach 1989-1995.
Później współtwórca struktur Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Działacz samorządu lekarskiego. Radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Politycznie
zawsze związany ze środowiskiem konserwatywnym. Początkowo członek SKL, dziś
jeden z liderów struktur Prawa i Sprawiedliwości. Członek Komisji Polityki Społecznej,
Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Współpracy
Zagranicznej dolnośląskiego sejmiku. Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Ma 42
lata, żonę i dwoje dzieci.

– Jak to się stało, że zrezygnował Pan
z pracy lekarza i został marszałkiem?
Często kiedy wydaje się, że już osiągnęliśmy zaplanowany w życiu cel, ciąg nieprzewidzianych wcześniej wydarzeń nagle
zmienia naszą drogę. Tak było też w moim
przypadku. O chirurgii marzyłem od dziecka. Ukończyłem studia medyczne, zrobiłem
też doktorat. Jako chirurg pracowałem 15
lat. W 1999 roku zapoczątkowano reformy
w służbie zdrowia i stanąłem przed wyborem:
dalsza praca w przychodni, bez dostępu do
sali operacyjnej, albo zarządzanie szpitalem.
Wybrałem to drugie, bo dla chirurga praca
bez możliwości przeprowadzania operacji
nie daje żadnych perspektyw. Moje pierwsze doświadczenia na stanowisku dyrektora
szpitala były złe - ważniejsze od względów
merytorycznych okazały się układy personalno-polityczne; po miesiącu zostałem odwołany. Jednak pracownicy szpitala ujęli się
za mną i po trzech miesiącach ponownie powołano mnie na to stanowisko. Wtedy uznałem, że bez wsparcia politycznego nie będę
w stanie skutecznie zarządzać szpitalem.
Związałem się ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, aktywnie włączyłem się
w działalność samorządu lekarskiego i poświęciłem swój wolny czas na działalność
społeczno-polityczną. Muszę jednak przyznać, że w najśmielszych marzeniach nie

przypuszczałem, że zajdę tak daleko. Układ
sił w sejmiku, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało zaledwie dwóch radnych na trzydziestu sześciu, nie dawał żadnych szans na
przejęcie władzy. A jednak udało się.
– A jakim człowiekiem jest Paweł
Wróblewski?
Jestem chyba zwyczajnym człowiekiem.
Trudno jest oceniać samego siebie. Na pewno
zapracowanym, zaangażowanym w sprawy
dotyczące Dolnego Śląska. Często zmęczonym, ale zawsze znajduję czas dla własnej rodziny, która jest dla mnie najważniejsza. Moja
żona Anna jest lekarzem, specjalistą medycyny pracy. Mamy dwoje wspaniałych dzieci
– szesnastoletnią Paulinę i czternastoletniego
Piotra. Oboje chodzą do szkoły muzycznej
– córka gra na pianinie, a syn na akordeonie.
Ważnym członkiem naszej rodziny jest także
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ległych nam szpitali. Zależy mi, aby usługi
w służbie zdrowia świadczone były na wysokim poziomie. Marzy mi się, by przywrócić zaufanie pacjentów do lekarzy, oraz by
zawód lekarza i pielęgniarki odzyskał godność i należną mu pozycję. Rozpoczęliśmy
także wielkie zmiany w instytucjach kultury. Doprowadziliśmy do współprowadzenia,
a co za tym idzie współÞnansowania przez
ministerstwo kultury i lokalne samorządy
Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru im.
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Muzeum Narodowego, Opery i Filharmonii
Wrocławskiej oraz festiwalu Wratislavia
Cantans. Dwie ostatnie instytucje czekają
dalsze przekształcenia: połączenie z instytucjami muzycznymi Wrocławia w Narodowe
Forum Muzyki, które zyska nową siedzibę
w planowanej wspólnie przez nasze samorządy sali koncertowej. Opracowaliśmy
także zasady rozdziału środków unijnych
na kolejne, największe rozdanie w historii naszego regionu. Jest wiele spraw, które
należy dokończyć. Jako polityk chciałbym
mieć wpływ na dalszy ich bieg. Dotychczasowe dwa lata pełnienia przeze mnie funkcji
marszałka województwa to za mało, by zrealizować wszystkie plany. Dla efektywnego
rozwoju regionu potrzebna jest kontynuacja,
a nie ciągła zmiana rządzących i, co za tym
idzie, rozpoczynanie wszystkiego od nowa.

Bemol – kot rasy europejskiej, czyli czarnobiały dachowiec. Mamy jeszcze żółwia Tuptusia i dwa myszoskoczki.
– Czy znajduje Pan czas również na
domowe obowiązki?
Oczywiście, że tak. Moja żona również
dużo pracuje, więc nie wyobrażam sobie,
żeby jej nie pomagać. Często rano robię
dzieciom śniadania, odwożę do szkoły czy
na zajęcia pozalekcyjne. Do mnie należy
robienie zakupów, także dla mojej mamy,
która jest już osobą starszą i potrzebuje mojej opieki. Poza tym wykonuję wszystkie
„męskie” prace w domu.
– A jak Pan wypoczywa?
Nie mam zbyt wiele czasu na wypoczynek. W wolnych chwilach czytam książki,
wieczorami lubię pobiegać. Przede wszystkim jednak wypoczywam na urlopie, który
zawsze spędzam z rodziną. Każdego roku
latem wyjeżdżamy na spływ kajakowy,
a zimą na narty.
– Czy ma Pan jeszcze jakieś zainteresowania?
Jestem lekarzem, więc moją największą
pasją nadal jest medycyna. Oprócz tego oczywiście polityka. Interesuję się też muzyką
– sam gram ze słuchu na harmonijce ustnej
i nadal marzę o tym, żeby nauczyć się grać
z nut. Kto wie, może kiedyś mi się to uda.
– Czy będzie Pan kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych do
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego?
Tak, mam taki zamiar. Będę kandydował z pierwszego miejsca listy Prawa
i Sprawiedliwości. Skłoniło mnie do tego
między innymi poczucie odpowiedzialności. W czasie mojej dwuletniej kadencji
podjęliśmy wiele działań, które chciałbym
dokończyć, choćby restrukturyzację podNOWE TYSIĄCLECIE – 7, 8, 9 (44) / 2006

– Czy planuje Pan wrócić do zawodu
lekarza?
Niewykluczone, że tak. Lekarzem się
jest, a politykiem się bywa.
– Życzę wielu sukcesów, wygranej
w wyborach samorządowych i ponownego
objęcia funkcji Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.
Rozmawiał: ks. Stanisław Stelmaszek
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zagrożenie dla psychiki i życia duchowego
człowieka, stosują także sekty i kulty nawiązujące do tradycji zachodniej psychologii humanistycznej oraz ideologii ruchów
szamanistycznych.
Metody działania sekt są wymienione w dokumencie watykańskim zatytułowanym: „Sekty albo nowe ruchy
religijne. Wyzwanie dusz pasterskie”.
(W: L`Osservatore
Romano, wyd. polskie, nr 5/79, 1986.).
Dokument wymienia m.in. delikatny
proces wprowadzania kandydata ze
stopniowym odsłanianiem wymagań. Stosowane techniki nacisku takie jak „bombardowanie miłością”,
oferta pomocy żywnościowej czy leczniczej, rozdawnictwo darów, pieniędzy,
nawet zastosowanie przez niektóre sekty
ßirtu, pochlebstwo. Ale obok tych metod
pojawia się wymóg bezwarunkowego poddania się woli przywódcy. Następuje izolacja jednostki poprzez wyeliminowanie
informacji z zewnątrz, odcięcie od rodziny,
przyjaciół, czasopism, radia, telewizji a nawet opieki lekarskiej.
Sekty stosują też metody przebudowy
świadomości prowadzące do zaburzeń
poznawczych /”bombardowanie intelektualne”/, stosują klisze blokujące myślenie
reßeksyjne, narzucają swoją własną logikę
i argumentację jako niepodważalne. Dokument zauważa, że łatwym łupem sekty
stają się osoby zarówno młode jak i starsze
pozostające w nieładzie wewnętrznym. /
wyrażając to językiem religijnym chodzi
tutaj o życie w grzechu ciężkim/. W stosunku do tych osób stosowane jest odcię-

ukcesy odnoszone przez sekty i tzw.
nowe ruchy religijne wynikają często ze stosowania przez aktywistów sekt
bardzo wyraÞnowanych i przemyślnych
metod werbowania i indoktrynacji. Osoby atakowane przez sekty zazwyczaj nie
orientują się, że pewne zabiegi i wydarzenia są świadomie wyreżyserowane a one
Ks. Waldemar Kulbat

Jak bronić się
przed sektami?
same stały się przedmiotem przemyślanych
metod oddziaływania oraz psychologicznej
i socjologicznej manipulacji. W wyniku
zastosowania tych metod stopniowo sekty
wymuszają przyjęcie przez daną jednostkę swoich norm, wzorów myślenia i ocen.
Tego rodzaju działania są zupełnym przeciwieństwem praktyki Kościoła, w którym przynależność do wspólnoty wynika
z przyczyn naturalnych /fakt urodzenia/,
oraz występuje jedynie dążenie do świadomej akceptacji jego nauki. Do najbardziej
niebezpiecznych nowych ruchów religijnych i sekt, które są określane jako kulty
destrukcyjne należą m.in.: Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny,
zwane w skrócie ISKCON, Kościół Zjednoczenia/ Moona/, Kościół Scientologii /Ron
Hubbard/, Rodzina Miłości/ Dzieci Boże
/David Berg/, Ruch Bhagwan /Śri Rajnisha/, Instytut Wiedzy Transcendentalnej
/Maharishi Mahesh Yogi/, Misja Boskiego
Światła /Maharaj Ji/, Ananda Marga /Bba
Śri Andamurti/. Metody, które stanowią
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W fazie „kapsułkowania” chodzi
o kontrolowanie sytuacji przez przywódców sekty, celem przezwyciężenia
wszelkich wątpliwości kandydata. Temu
zamierzeniu służy absorbowanie uwagi
kandydata poprzez całodzienną aktywność, włączenie go w kolektywne działania grupy takie jak modlitwy, śpiewy, oraz
zastosowanie takich środków jak dążenie
do wyłączności przepływu informacji od
nawracających do nawracanych, zmęczenie itp. Wszystkim tym zabiegom i czynnościom animatorów sekty towarzyszy „
okazywanie miłości” i życzliwości kandydatowi. Ostatnią fazą jest angażowanie
kandydata do sekty przez stopniowe wciąganie go do przyjętych wzorów uczestnictwa w grupie.
Zastosowanie wyżej wymienionych
strategii owocuje w postaci ukształtowania w osobie będącej przedmiotem manipulacji sekty poczucia przynależności do
niej, bycia kimś specjalnym i potrzebnym.
W rezultacie myśli o ewentualnym opuszczeniu sekty są określane jako „próba”,
„kuszenie”, „działanie szatana”. Jeżeli
chodzi o działania /interakcje/ grupowe,
to w świetle wspomnianej już koncepcji
socjologicznej spełniają one następujące
funkcje: Rewizja dotychczasowego systemu wierzeń, wypracowanie nowych
struktur poznawczych /nowe schematy
myślenia/; nowe wierzenia czy też nowe
interpretacje są wzmacniane przez odpowiednie rytuały / np. pieśni, modlitwy/.
Wszystkie te działania grupowe prowadzą
do wytworzenia silnych więzi w grupie
oraz prowadzą do wytworzenia oczekiwań co do doświadczenia specjalnych
zdolności duchowych. Nasuwa się obecnie pytanie jaki jest rezultat zastosowania
przez sektę wyżej podanych metod?

cie nowo pozyskanych od ich przeszłości, skupienie się, celem ich pozyskania
i uzależnienia od sekty, na odchyleniach
od normy w ich zachowaniach takich jak
zażywanie narkotyków, dewiacje seksualne, wykorzystywanie ich zahamowań
psychicznych. Bardzo skuteczną metodą
jest utrzymywanie nowo zwerbowanych
w ciągłej aktywności, poprzez ograniczanie im wyżywienia i snu, ciągłą obecność
i kontrolę ze strony członków sekty, ustawiczne napominanie i szkolenie, których
celem jest doprowadzenie nowo pozyskanych do stanu duchowej egzaltacji, zmienionej świadomości. W rezultacie zastosowania wymienionych powyżej praktyk
następuje zlikwidowanie oporu i wymuszenie automatycznego posłuszeństwa
wobec poleceń. Niektóre sekty do tego
stopnia koncentrują się na osobie swojego
przywódcy, że przyznają mu prerogatywy
boskie.
Pozyskiwanie nowych adeptów przez
sekty jest również przedmiotem analiz socjologów. Elżbieta Hałas w swojej pracy
„Konwersja. Perspektywa socjologiczna”
/Lublin 1992/ przytacza teorię Loßanda,
który wyodrębnia szereg faz w strategii
oddziaływania sekty na jednostkę/ koncepcja konwersji do sekty jako „odÞltrowywanie”/. Na uwagę zasługuje zwłaszcza faza „chwytania” czyli nawiązywania
kontaktów w miejscu publicznym i sprowadzania danej osoby na teren grupy. Po
niej ma miejsce faza „nauczania”, w której
demonstrowanie kandydatowi na członka
sekty zainteresowania i uczuć ma pomóc
w przedstawieniu nauki sekty w jak najbardziej atrakcyjnym świetle. Trzecia faza
to „kapsułkowanie” czyli zamknięcie pozyskanego kandydata we wspólnocie sekty
polegające na jego wyizolowaniu.
NOWE TYSIĄCLECIE – 7, 8, 9 (44) / 2006
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„1. Nagłą wyraźną zmianę osobowości. 2. Osoby takie sprawiają wrażenie
nieobecnych/ czasem jest to stan podobny do transu/. 3. Zamknięcie się w sobie
i tajemniczość. 4. Posługiwanie się nowym językiem- żargonem sekty. 5. Nowy
sposób odżywiania się. 6 Nowe kontakty
towarzyskie. 7. Utratę poczucia humoru.
8. Utratę zdolności krytycznego spojrzenia. 9. Przesadny krytycyzm. 10. Przyjmowanie agresywnej postawy obronnej.
11. Zmianę naturalnej mimiki twarzy. 12.
Utratę umiejętności abstrakcyjnego myślenia i nie używanie metafor, utratę płynności wypowiedzi i zmianę dotychczasowego
sposobu formułowania myśli. 13. Ograniczenie zdolności do zawierania związków intymnych. 14. Brak uczuć i chłód
w stosunkach z rodziną i przyjaciółmi. 15.
Zmiany Þzyczne – nagły spadek lub przyrost wagi spowodowany nieodpowiednią
dietą, bezsennością, przemęczeniem. 16.
Zachowanie neurotyczne, psychotyczne,
skłonności samobójcze. 17. Niezwykłe
podniecenie i witalność. 18. Fascynacje
nową literaturą.” /Dz.cyt.,248-9/.
W rzeczywistości, jak wyjaśnia to
wspomniana organizacja istnieje duże
zróżnicowanie reakcji emocjonalnych osób
znajdujących się pod wpływem sekty. Część
z nich w wyniku głębokiego uzależnienia
od nowej grupy traci spokój i poczucie bezpieczeństwa, inne odczuwają niepokój i napięcie, przyjmują postawę obronną i stają
agresywne, natomiast jeszcze inne stają się
zupełnie bierne i zamknięte w sobie.
W tym miejscu rodzi się pytanie: w jaki
sposób rodzice i przyjaciele mogą pomóc
osobie manipulowanej przez sekty lub
kulty destrukcyjne? Stosowne porady możemy znaleźć w książce J. Prokop, Uwaga rodzice! – sekty, OÞcyna wydawnicza

Otóż w rezultacie powodzenia strategii
sekty i przyłączenia danej osoby następuje
zmiana osobowości tej jednostki /zwana
psychomutacją/. Psychologowie wskazują,
że tylko w jednym momencie osoba zagrożona manipulacją sekty ma możność
podjęcia samodzielnej decyzji. Mianowicie
gdy zastanawia się ona: pójść do nich czy
nie? Dalsze decyzje już ze względu na siłę
oddziaływania grupy i jej strategię wymykają się tej jednostce z rąk.
Co następuje w wyniku powodzenia
strategii sekty? Według opisu jednej z organizacji zajmujących się nowymi ruchami religijnymi/ czyli kultami destrukcyjnymi/ proces, który zostaje zainicjowany
wejściem do sekty obejmuje całkowitą
zmianę stosunku do otoczenia /które dotychczas widziane jako przyjazne naraz
zostaje odbierane przez jednostkę jako
wrogie/. Następuje radykalizacja wielu
poglądów. /Np. przerwanie nauki, radykalny wegetarianizm/. Pojawia się „kompleks twierdzy”- nowo zdobyty wyznawca
pragnie żyć wyłącznie wśród współwyznawców.
Proces psychomutacji odbywa się
w trzech etapach: Pierwszym z nich jest
fascynacja nauką sekty, po nim następuje
zniszczenie poczucia osobistego bezpieczeństwa oraz w rezultacie zbudowanie
nowej tożsamości. Jean Ritchie w pracy
:”Tajemniczy świat sekt i kultów”/ Książka i Wiedza 1994/, przytacza opracowaną
przez Ośrodek Informacyjny do Spraw
Sekt i Kultów listę kilkunastu wskaźników, których pojawienie winno stać się
sygnałem ostrzegawczym dla rodziców
względnie przyjaciół osób zagrożonych
przez oddziaływanie sekty. U osób, które
znajdują się pod wpływem sekty, można
zaobserwować:
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Spar 1994. Według Autora rodzice nie
powinni dać się zastraszyć sekcie, gdyż
wiele działań sekty koliduje z przepisami
prawa. Natomiast sytuacja staje się trudniejsza, gdy oÞara sekty jest osobą pełnoletnią, która ma prawo decydować o sobie.
Przede wszystkim jeśli u podłoża odejścia
młodego człowieka do sekty są braki i zaniedbania panujące w rodzinie tutaj muszą
nastąpić zasadnicze zmiany.
Rodzice winni się zastanowić, czy przyczyną odejścia ich dziecka do sekty nie są
braki wewnętrzne w rodzinie. Często rodzice pochłonięci konsumpcjonizmem
i egoistycznym stylem życia za mało uwagi
poświęcają swoim dzieciom. Nagle okazuje
się, że sprawy materialne to nie wszystko.

Kiedy rodzice stwierdzą, że dziecko
znajduje się pod wpływem sekty, najważniejszym staje się miłość, wspomnienia
i to wszystko co zostało wpojone wcześniej. Najbardziej skutecznym środkiem
może okazać się dyskusja, w której rodzice powinni przekazywać informacje o zasadach wiary katolickiej /zwłaszcza tych
najbardziej kwestionowanych przez sektę/,
o historii sekty i jej założycielu/ co zwykle jest skrzętnie przez sektę ukrywane/,
oraz demaskować metody działania sekt.
Rodzice lub przyjaciele winni dysponując odpowiednimi informacjami / książki
na temat sekt, wycinki prasowe, relacje
byłych członków sekt/ krytycznie zbadać
argumentację i język, którymi posługuje
się sekta, wykazywać brak wewnętrznej
logiki w jej doktrynie. Inne problemy rodzi izolacja młodego człowieka od jego
najbliższych, rodziny i przyjaciół. Specjaliści sugerują, że przy braku kontaktu osobistego należy podtrzymywać kontakt listowy. Wiele sekt zezwala na pewne formy
kontaktu z rodziną celem wyłudzenia od
niej pieniędzy dla sekty. Jednak pieniądze
te służą na ogół propagandzie rekrutacji
i werbowaniu dalszych kandydatów oraz
umacniają pozycję sekty i jej przywódców.
Na podstawie wskazówek amerykańskiej
organizacji rodziców C.E.R.F./amerykańska
inicjatywa rodzicielska/, w cytowanej pracy
J.Prokopa, zostały sformułowane następujące dyrektywy dla rodziców pragnących
pomóc swojemu dziecku w pokonaniu uzależnienia ze strony sekty. Poleca się przede
wszystkim: Zapisywanie nazwisk, adresów,
telefonów wiążących się z działalnością sekty. Zapisywanie chronologicznie wszystkich
wydarzeń w formie krótkich notatek. Reagowanie na wszystkie ustne i pisemne próby
kontaktu ze strony dziecka, jasne określenie

Ogólnopolski Numer Informacyjny

Linia pomocy:
0 694-480-628
lub zgłoś się do ośrodków

www.sekty.net

Gdańsk

czwartki:
w godz.
ul. Świętojańska 72
16.00 – 19.00 80-840 Gdańsk
tel: +58/ 30135-77 w. 50

Kraków

wtorki
w godz.
16.00 – 19.00
telefonicznie
czwartki
w godz.
10.00 – 12.00

tel. 058/ 3014561

ul. Dominikańska
3/24
31-043 Kraków
tel. 012/ 4231613

wtorki
w godz.
ul. Nowa 4/1b
16.00 – 19.00
Wrocław
50-082 Wrocław
czwartki
tel. 071/ 341 99 00
w godz.
16.00 – 19.00
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swojego stanowiska. Należy okazać, że jest
się nie przeciw dziecku, lecz przeciw sekcie. Należy unikać wszelkich wypowiedzi,
które mogłyby być odczytane jako groźby.
Nie powinno się wydawać z domu żadnych
dokumentów a tylko kopie. Nigdy się nie
należy poddawać. Żadna manipulacja psychologiczna nie jest w stanie zniweczyć rezultatów wychowania w rodzinie. Należy
dążyć do zjednoczenia swoich wysiłków
z innymi rodzicami, którzy przeżywają podobne problemy ze swoimi dziećmi tworząc
inicjatywę rodzicielską co może zaowocować uzyskaniem poparcia ze strony innych
osób czy też instytucji publicznych. Rodzice nie powinni się dać oswoić sekcie przez
przyjmowanie zaproszeń na ich święta lub
imprezy./ Prokop, dz.cyt.,98/. Cytowana
książka podaje przekonujące przykłady dialogu z osobą zagrożoną manipulacjami stosowanymi przez sektę.
Z przedstawionych powyżej informacji
wynika wniosek, iż działania sekt oraz stosowane przez nie metody mogą wywierać
i faktycznie wywierają destrukcyjny wpływ
na osobowość jednostki, mogą przyczyniać
się do dezintegracji rodzin i społeczeństwa.
Natomiast z analizy doktryn sekt wynika,
że są one dalekie od nauki Chrystusa i Kościoła. Dlatego :”Niezbędne jest ostrzeganie
wiernych, szczególnie młodych, aby mieli
się na baczności, a nawet zorganizowanie
fachowego poradnictwa, opieki prawnej
itd.” /Sekty albo nowe ruchy religijne... art.
cyt.par.4/. Nie można poprzestać na potępianiu sekt i ich zwalczaniu, oraz traktować
członków sekt jako jednostek „zaprogramowanych” wbrew swojej woli. Jak mówi
wspomniany dokument: ”Żadne problemy
dotyczące sekt nie powinny osłabiać naszego zapału dla sprawy ekumenizmu pośród
wszystkich chrześcijan”.

Wrocław, 14.07.2006 r.
Lp. Dz. Koresp. Nr 6 Zał. nr 2

Zestawienie
wydanych produktów
potrzebującym
w czasie dyżurów
za okres od 01.01.2006 r.
do 30.06.2006 r.
Poz.

Nazwa produktów

Kg./szt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ryż
Cukier
Mąka
Makaron
Cebula
Masło
Pasztet
Smalec
Dżem
Konserwy
Olej
Margaryna
Śledzie
Masło roślinne
Zupy w proszku
Mleko
Herbata
Kasza
Czekolada,
batony, ciastka

8 kg
21 kg
12 kg
13 szt.
15 kg
2 szt.
12 szt.
5 szt.
16 szt.
30 szt.
5l
11 szt.
2 szt.
1 szt.
21 torebek.
1
4 op.
2 kg

20.
21.
22.
23.

Żywność z Unii
Europejskiej
Ser twardy
Makaron
Mleko
Cukier

Skarbnik
Alfreda Lech
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10 szt.

91 kostek
381 kg
510 l
181 kg

Członek Zespołu
Helena Łajewska
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Podziękowanie
ParaÞalny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie Pani Bożenie Woroszczuk,
Irenie Kamińskiej – naszym paraÞankom, Panu Markowi Chrzanowskiemu – Prezesowi
Zarządu Þrmy „Oleofarm” z Pietrzykowic za pomoc Þnansową.
Prezes Zarządu ParaÞalnego Zespołu Caritas
Anna Kieres
ParaÞalny Zespół Caritas również w okresie letnim-wakacyjnym nie zmniejszył swojej
aktywności. SÞnansowano wyjazd 24 dzieci na kolonie do Gdyni w okresie od 26 czerwca do 9 lipca. Przygotowano wianki (90 szt.) na zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz
370 szt. bukietów z kwiatów i ziół do poświęcenia z okazji święta Matki Bożej Zielnej.
Prowadzono zbiórkę pieniędzy na potrzeby Misji w Afryce oraz gromadzono podręczniki
i przybory szkolne dla dzieci z biednych rodzin.
ParaÞalny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie państwu Ewie i Alfredowi
Przygoda za wykonanie 50 szt bukietów przed świętem Matki Bożej Zielnej.
Wrocław, 14.07.2006 r.; Lp. Dz. koresp. Nr 6 zał. nr 3/2006

Zestawienie

przyjętych i wydanych darowizn materialnych
w okresie od 01.01.2006r. do 30.06.2006 r.
przez „ParaÞalny Zespół Caritas” przy ParaÞi Odkupiciela Świata.
Poz.

Przyjęto rzeczy – używane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meble stołowe
Wersalka
Kanapa
Wózek dziecinny
Ława
Kuchenka gazowa
Lodówka
Używana odzież i obuwie damskie,
męskie i dziecinne
Odzież używana do „Domu Pomocy
Społecznej” ul. Kaletniczej 8

8.
9.

Wydano rzeczy
– używane
2 kpl.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.

W magazynie
zostało
-

674 kg.

-

345 kg.

-

Skarbnik
Alfreda Lech
NOWE TYSIĄCLECIE – 7, 8, 9 (44) / 2006
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Członek Zespołu
Helena Łajewska

WSPOMNIENIA
Kropka, skończyłem. Amen.
Kazanie na Uroczystość Wniebowzięcia
przygotowane.
Kolejne przeżywanie tej uroczystości
tak patriotycznej, tak polskiej. Szukam
zdjęć tego dnia sprzed 2 lat. Taka odległość. 30 godzin jazdy autobusem, taka inność doświadczenia wzajemnego II wojny
światowej.
Sprawowałem Najświętszą OÞarę otoczony sztandarami Dywizji Pancernej gen.
Maczka, spadochroniarzy spod Arnhem,
Batalionu Kobiecego spod M.Cassino.
Dziękowaliśmy Bogu wspólnie
za opiekę w czasie wojny, błogosławieństwo po wojnie, powierzając Miłosierdziu Bożemu
tych, którzy zginęli w czas
wojny i tych spośród Kombatantów, którzy powołani zostali do wieczności.
Cały ten dzień był jedną
wielką lekcją historii. Historii Polski w Kościele. Historii pokolenia wojennego,
pokolenia bohaterów tamtych
miejsc i dni, którzy w czasie
okolicznościowej akademii swoimi wspomnieniami i poezją przybliżyli atmosferę tamtego czasu.
Czasem bohaterskich wzlotów i ciężaru
czasu wyborów w rzeczywistości nowego
podziału politycznego Europy.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
w Anglii (SPK) koło HuddersÞeld akademię rozpoczęło od odśpiewania Hymnu
Narodowego i odczytania Inwokacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów:

Boże, Święty, Mocny a Nieśmiertelny!
Spójrz miłościwie na nas, polskich kombatantów, zebranych tu społem i spraw, byśmy wzmocnieni Ducha Świętego darami:
Rozumu, Wiedzy i Mądrości... jedynie dobro naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli
na względzie.
Zezwól o Boże, byśmy wszyscy, których
złączyła wspólna żołnierska powinność,
pełniona pod biało-czerwonymi znaki,
służbę swoją, winną Tobie i Polsce zawsze
pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których jest:
BÓG, HONOR I OJCZYZNA!
Spraw Boże, byśmy naszym
solidarnym wysiłkiem i oÞarną
naszą pracą na społecznym polu
służyli naszym Rodakom na
obczyżnie, niosąc im bratnią
pomoc i będąc dla nich wzorem zgody, jedności i oddania
ojczystej sprawie.
Tobie Boże, polecając
naszą polską młodzież, przyrzekamy otaczać ją skuteczną
i serdeczną opieką, własnym
ją uczyć przykładem, jak Tobie
i Polsce należy sprawować służbę, jak miłować polską mowę, tradycję
i obyczaje i jak być dumnym ze sławnych
poprzez tysiąclecie narodowych naszych
dziejów.
Boże Chrobrych, Jagiełłów, Batorych
i Sobieskich!
Boże polskich wojów i rycerzy!
Boże polskich powstańców!
Boże polskich żołnierzy, broniących
Warszawy i Lwowa! Żołnierzy spod Na-
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rwiku, Lagar-de i Tobruku, spod Monte
Cassino, Falaise i Arnhem!
Boże marynarzy i lotników!
Boże żołnierzy Armii Krajowej!
Boże żołnierzy polskich, którym nie
dane było walczyć i ginąć pod sztandarami
z orłem w koronie!
Wspomnij na polską krew, przelaną na
tylu pobojowiskach świata i wysłuchaj naszej żołnierskiej modlitwy, jaką my polscy
kombatanci wznosimy teraz kornie do Ciebie, aby praca nasza nadal służyła Rzeczypospolitej Polskiej.
A to niech się stanie za przyczyną
i wspomożeniem Maryi, Królowej Polski,
co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej
świeci Bramie!Amen
Czas wspomnień kolejno odkrywał mi
nieznane karty historii. Niektóre wprost
szokujące.
Przykładem tych wiadomości niech będzie powojenny etap życiorysu bohatera gen.
Maczka, który aby mieć żródło utrzymania
pracował jako portier-recepcjonista w hotelu
w Szkocji. Życie jego odmieniła dopiero emerytura przyznana przez Rząd Holenderski.
Po zakończeniu akademii zaproponowany mi został wyjazd do Fenton , stanicy
Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie na
wypoczynku przebywają Zuchy i Harcerze.
Pojechałem. Znowu zaskoczenie. Wnuczęta
bohaterów-patriotów to już Anglicy, większość z nich nie mówi po polsku. Może tak
być powinno. HuddersÞeld jest ich małą ojczyzną, są u siebie. Szanują tęsknoty i wspomnienia swoich rodziców i dziadków, ale to
jest ich ojczyzna.
Łatwiej jest ich zrozumieć, bowiem
szanują bijące szybszym rytmem serca
rodziców, gdy rozmowa kierowana jest na
sprawy wschodnich kresów, gdy mówi się
o Śniatynie , Kałuszu czy Stanisławowie.
NOWE TYSIĄCLECIE – 7, 8, 9 (44) / 2006

Szanuję ziemię przodków, ale moja mała
ojczyzna jest tu w Oławie, we Wrocławiu,
na Dolnym Śląsku. Bowiem „tu wszystko
się zaczęło”: i życie, i wiara, i wiedza, i powołanie.
Myśl moja biegnie dalej. Ku następnemu skrawkowi polskiej ziemi – Cmentarzowi Wojskowemu Lotników w Nework
koło Nottingham wśród których wiele lat
spoczywał, czekając na godne siebie miejsce gen. Sikorski. Grobowiec pusty, ale
część Polski tam została.
Wracamy do domu. Marek świetnie
prowadzi samochód, ja zamyślony po kolejnej lekcji historii. Na pewno nie myślałem
o Dniu Wniebowzięcia za dwa lata, gdy i ta
lekcja przejdzie do mojej małej historii życia.
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Co poza opalenizną dzieci mogą
przywieźć z wakacji ?!
Rozpoczął się rok szkolny ale w głowach wielu uczniów nie zabrzmiał jeszcze dzwonek. Czas wakacji nie kończy się
wraz z nadejściem września, mając taką
świadomość Policja kontynuować jeszcze
przez miesiąc będzie program „Bezpieczne
Wakacje” Uczniowie, szczególnie ci starsi
spędzili czas poza domem, nawiązali nowe
znajomości, poznali nowe miejsca. Jest naturalnym, że część tych wspomnień zagości
w ich umysłach na dłużej. Nie ma w tym nic
złego, chyba że …
Rodzice i opiekunowie muszą zdawać
sobie sprawę z tego, że dzieci pozbawione
nadzoru potraÞą zaskoczyć swoją „pomysłowością”. Wakacje to często czas inicjacji
tytoniowej, alkoholowej. Zdarza się również, że w tym czasie dzieci próbują środków narkotycznych. Oczywiście nie każdy
samodzielny wyjazd dziecka oznacza takie
próby. Należy jednak zdawać sobie sprawę
z zagrożenia.

zagrożenia. Psychomanipulacja i związane
z nią sekty to nowe wyzwanie dla rodziców.
Internet jest źródłem wiedzy, ale może być
pułapką!! Rodzice muszą wiedzieć z kim
i o czym ich dzieci rozmawiają korzystając
z tego środka przekazu.

- Dzieciom powracającym z wyjazdów
wakacyjnych należy poświęcić więcej uwagi. Trzeba obserwować, pytać i rozmawiać.
Jeśli zachowanie dziecka wyda się podejrzane, należy je wyjaśnić. Warto skontaktować się z nauczycielem lub pedagogiem
szkolnym a w razie potrzeby ze specjalistą.
– mówi st. post. Katarzyna Urbaniuk z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole.

W ramach ogólnopolskiej kampanii
„Bliżej Siebie – Dalej od Narkotyków” we
wszystkich szkołach dzielnicy Psie Pole
przeprowadzone zostaną spotkania z Policjantami. Uczniowie, nauczyciele i rodzice
dowiedzą się, jak wygląda prawna sytuacja
osób nieletnich w polskim systemie prawnym, na co nieletni mogą być narażeni i jak
takich zagrożeń unikać. Dyrekcje szkół
otrzymają materiały edukacyjne, które pomogą w wyjaśnieniu i rozpoznaniu ewentualnych niepokojących zachowań.

- Obok środków papierosów, alkoholu
i środków narkotycznych pojawiają się nowe
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PIERWSZAKI...

BEZPIECZNIE IDĄ DO SZKOŁY !!
Podobnie jak w latach ubiegłych wraz
z początkiem roku szkolnego ruszył program prewencyjny „Bezpieczna Droga
do Szkoły”. Policjanci i Strażnicy Miejscy
będą pomagać dzieciom unikać zagrożeń
na jakie mogą być one narażone w czasie
drogi do i ze szkoły. Umndurowane patrole wraz z początkiem zajęć szkolnych będą obecne w okolicach
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych,
strzegąc bezpieczeństwa
najmłodszych.
Na tym jednak nie
koniec !! Każdy Pierwszoklasista z terenu
podległego Komisariatowi Policji Wrocław Psie Pole spotka
się z Policjantem
w czasie pogadanek.
Dzieci dowiedzą się
jak bezpiecznie poruszać się w drodze do
szkoły, jakich zagrożeń należy unikać i jak
radzić sobie w „trudnych
sytuacjach”.
Nieznajomi,
groźne psy czy zagubienie się
w sklepie to tematy, które będą
poruszane w czasie zajęć. Pierwszaki
obejrzą również radiowóz i podstawowe
wyposażenie Policjanta. Nowi Uczniowie
otrzymają specjalnie dla nich przygotowane kolorowanki edukacyjne z wizerunkiem
Komisarza Lwa.
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– Początek roku szkolnego to ważny czas
tak dla dzieci i ich rodziców jak i ich opiekunów. Warto od samego początku zainwestować nie tylko w umiejętność pisania i czytania
dziecka ale również w jego bezpieczeństwo.
Dzieci staja się bardziej samodzielne niż
w przedszkolu czy w domu, więcej czasu
pozostają bez opieki rodziców, muszą
nauczyć się jak żyć bezpiecznie.
Jest to również okazja do tego
aby maluchy przekonały się,
o tym że Policjant może być
godnym zaufania przyjacielem dziecka – mówi
st. post. Katarzyna Urbaniuk z Zespołu ds.
Prewencji Kryminalnej Komisariatu Policji
Wrocław Psie Pole.
– Dzieci będą się
uczyć i obserwować.
Zwracam się zatem
z prośbą do Rodziców o pomoc. Pokazy
radiowozu i pogadanki
z Policjantem nie zastąpią dobrego przykładu.
Rodzice muszą przestrzegać
przepisów Ruchu Drogowego,
zwalniać w okolicach szkół i przejść
dla pieszych. Jeśli rodzic nie zapnie pasów wsiadając do samochodu nie powinien
liczyć na to, że Policjant przekona dziecko
o konieczności jeżdżenia w foteliku !! Każdy
z Nas ma wpływ na bezpieczeństwo dzieci !!
Maat
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z drzew, które rosło pośrodku pięknego
ogrodu. Skłamał Ewie, że jeśli zerwie owoc,
to będzie równie mądra jak Bóg. Owoce na
które spoglądała Ewa zaczęły wyglądać
kusząco i pięknie. Zerwała owoc z drzewa. Ugryzła jabłko i zaniosła je Adamowi.
„Przecież Bóg powiedział, że jak to zrobią,
to umrą” przeraził się malec. Tak, ale kolejne opowieści przekładam na następny wieczór, wtedy dowiemy się co stało się z Adamem i Ewą. Malec nie protestuje. Jest już
bardzo śpiący. Jeszcze tylko buziak, czułe
głaskanie po policzku i zasypia. Też jestem
już zmęczona. Chcę odłożyć książkę, ale

est wieczór. Kończy się Kolejny dzień.
Jeszcze tylko pozmywam naczynia, zrobię kolację dzieciom. Zawsze jemy razem.
To jest świetna okazja, by dowiedzieć się
co wydarzyło się ostatnio w ich dziecięcym
życiu. Jakie są ich radości i troski, bo małe
dzieci też je mają. Po kąpieli kładę maluchy
do łóżka.
„Mamo! Musisz nam dzisiaj coś przeczytać.” Takim prośbom się nie odmawia.
Palcami biegnę po brzegach książek, zatrzymuję się na „Biblii dla dzieci w 365
opowiadaniach”. Zaczynamy od początku,
od stworzenia świata przez Boga. Młodszy

Utracony raj
syn nie może się nadziwić, że te wszystkie
zwierzęta, które ogląda w ZOO wymyślił
Bóg – „I wieloryba też” – tak odpowiadam.
„ No, a żyrafę i krokodyla” – też stworzył
Bóg. „Ten Bóg jest niesamowity, tyle zwierząt i wszystkie sam wymyślił” wydobywa
z siebie okrzyk. Przechodzimy do kolejnej
biblijnej historii, stworzenia pierwszych
ludzi.
Malec dowiaduje się kim byli Adam
i Ewa, że żyli we wspaniałym ogrodzieraju. „My też będziemy kiedyś taki mieć”
woła maluch. Odpowiadam, że możliwe,
ale musimy jeszcze nad tym troszkę popracować. W naszej pięknej historii pojawia się
wróg Boga. Malcowi szerzej otwierają się
oczy. „Czy ktoś nie kocha Boga, Mamo?”.
Tak, szatan. On nienawidzi wszystkiego co
dobre i piękne, nienawidzi Boga i ludzi. Jest
kusicielem i kłamcą. Czytamy jak cały arsenał swoich podstępów wytoczył przeciw
Ewie. Poddał w wątpliwość słowa Boga,
Jego zakaz zrywania owoców z jednego

zauważam szeroko otwarte oczy starszego
syna, który prosi, bym czytała dalej. Takiej
prośbie nie mogę odmówić.
Adam i Ewa nie poczuli przypływu mądrości jak obiecał im szatan. Zamiast tego
poczuli się nieszczęśliwi i zawstydzeni.
„Tak zawsze jest synku kiedy zderzamy
się z rzeczywistością grzechu”, tłumaczę.
„Grzech wydaje się czasami bardzo kuszący. Tak Ewa widziała zakazany owoc.
Wydaje nam się, że nic złego nie stanie
się, kiedy złamiemy zakaz Boga. W tej historii widzimy jak grzech pustoszy naszą
komunię z Nim, wstydzimy się Go. Kiedy
człowiek się wstydzi, zaczyna odwracać
wzrok, chce się schować. W rzeczywistości
chowa się przed Bogiem i odwraca wzrok
od Niego. Adam i Ewa próbowali ukryć
się przed Bogiem, z którym wcześniej codziennie rozmawiali. Te spotkania były dla
nich cudownym przeżyciem. Teraz zaczęli
się bać, że Bóg ich zobaczy i odkryje, że
złamali Jego zakaz. Kiedy Bóg ich zawołał,
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WYPOMINKI
ZA ZMARŁYCH

stanęli przed nim nadzy. Nadzy dosłownie,
ale i nadzy w prawdzie. Czasem jak coś
spsocimy, staramy się to ukryć, zbagatelizować, zrzucić naszą winę na kogoś. Tak
próbowała robić Ewa, tłumacząc, że to wąż
namówił ją do tego. Bóg widzi nasze życie
w prawdzie, przed nim my odpowiadamy
za nasze wybory, dał nam wolną wolę i pozostawia w wolności, kiedy jej używamy.
Niestety również konsekwencje naszych
decyzji poza Bogiem stają się udziałem
naszego życia. Tak było też w przypadku
Adama i Ewy.”
Czytamy dalej o wygnaniu z raju pierwszych rodziców. Wybrali to czego sami
chcieli, niestety to wiązało się z odejściem
od Boga. „Mamo, czy Bóg jest surowy”
pyta mnie syn. „Nie, Bóg jest bardzo sprawiedliwy. Nie bagatelizuje, nie ukrywa
i nie próbuje naszej winy zrzucić na kogoś
innego, jak robili to Adam i Ewa. Przed nim
stoimy nadzy, niczego nie możemy ukryć.
Szatan może nas tylko kusić, ale to my dajemy jemu posłuch i dokonujemy wyboru.”
Czytając dalej dowiadujemy się, jak
Adam i Ewa z ciężkim sercem opuścili
piękny Rajski Ogród, który ludzkość, jak
się zdawało utraciła na zawsze. Ale o tym
przeczytamy już w następnych biblijnych
historiach, przed nami jeszcze 364 wieczory. Dajemy sobie buziaka na Dobranoc,
gaszę światło. W ciemności słyszę głos
dziecka -„Myślę Mamo, że my tak naprawdę cały czas żyjemy w raju tutaj, kiedy kochamy Boga. Tylko nasz grzech może nas
z niego wypędzić”. Te wspaniałe słowa,
bardzo mnie budują. Świadomość młodego
chrześcijanina stała się dzisiaj głębsza. Jak
dobrze, że nie odmówiłam czytania książki, tłumacząc się zmęczeniem. Ale takim
prośbom się nie odmawia.
Mama
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W DNI POWSZEDNIE
O GODZ. 18.00.
3.XI. piątek – ul. Na Polance
4.XI. sobota – ul. Parnickiego, Młynarska, Ćwiczebna, Kwiatowa
6.XI. poniedziałek – ul. Broniewskiego
7.XI. wtorek – ul. Zaułek Rogoziński
8.XI. środa – ul. Żmigrodzka nr 22 – 32
9.XI. czwartek – ul. Żmigrodzka
nr 34 – 44
10.XI. piątek – ul. Żmigrodzka nr 46 – 54
11.XI. sobota Święto Niepodległości
13.XI. poniedziałek – ul. Macedońska
nr 1 – 15
14.XI. wtorek – ul. Macedońska nr 17 – 31
15.XI. środa – ul. Macedońska nr 33 – 41
16.XI. czwartek – ul. Obornicka 2 – 18
17.XI. piątek – ul. Obornicka 20 – 36
18.XI. sobota – ul. Obornicka 78 – 106
parzyste
20.XI. poniedziałek – ul. Obornicka 23 – 37
21.XI. wtorek – ul. Obornicka 39 – 51
22.XI. środa – ul. Obornicka 59 –
do końca nieparzyste
23.XI. czwartek – kartki wypominkowe bez adresu i z innych paraÞi
Za zmarłych polecanych w wypominkach odprawiamy Mszę św. o 18.00
Zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii z przyjęciem
Komunii św. za swoich bliskich
zmarłych.
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8 lipca – pielgrzymka do Lichenia.

Kronika paraÞalna

25 lipca – uroczystość św. Jakuba
i Krzysztofa. Wszyscy zmotoryzowani zostali zaproszeni na wieczorną Eucharystię,
po której Kapłan poświęcił pojazdy.
13 sierpnia (niedziela) – gościliśmy
w paraÞi Ks. Andrzeja Kobylińskiego CMF
– misjonarza z Afryki. Po Mszy św. przedstawiciele paraÞalnego Caritas zbierali do
puszek oÞary Misje w Afryce.
1 września – Msza św. o godzinie 18.00ej na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2006/2007. Poświeciliśmy tornistry, przybory szkolne.

27 maja – nasz kraj nawiedził Papież Benedykt XVI. Ks. Proboszcz z 40 osobową
grupą paraÞan udał się na spotkanie z Ojcem Świętym do Krakowa.

2 września – pielgrzymka autokarowa do
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik

28 maja – Przywitaliśmy O. Andrzeja
Wróbla – Cystersa.
22 czerwca – 2 lipca – pielgrzymka do
Włoch.

Dziękujemy Współpracownikom Rady
ParaÞalnej i OÞarodawcom za złożone
oÞary w maju. Wpłynęła kwota 6574,00 zł.
Wpłaciło 627 rodzin, tj. 18,89% zamieszkujących w paraÞi.

11 czerwca – gościliśmy ks. Andrzeja
Buryłę, który głosił Słowo Boże.
15 czerwca – Boże Ciało. Procesja do IV
Ołtarzy po Mszy świętej o godzinie 9.00 – ulicami: Macedońską, Obornicką i Na Polance.

Za pośrednictwem Współpracowników
Rady ParaÞalnej w czerwcu wpłynęła kwota
4791,40 zł. Wpłaciło 15,39% rodzin paraÞi.

22 czerwca – Mszą dziękczynną z udziałem dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców zakończyliśmy rok szkolny.

W sierpniu wpłynęła kwota w wysokości
6034, 00 zł. Wpłaciło 20,62% rodzin paraÞi.

29 czerwca – 11 rocznica istnienia paraÞi. Msza św. o godzinie 18.00 – Uroczystość Piotra i Pawła.

Przez cały wrzesień zbieramy dary dla
„Domu Miłosierdzia” w Gródku na Ukrainie.

26 czerwca – decyzją Biskupa Diecezjalnego zakończył pracę duszpasterską w naszej paraÞi ks. Jacek Froniewski.

Wykonane zostały meble do zakrystii.
Koszt tych mebli wyniósł 8000 zł.

Od 26 czerwca – pracę duszpasterską
w naszej paraÞi rozpoczęli Ks. Leszek Bajorski oraz Ks. Jacek Bigoń.

Wykonane zostały chodniki brukowe na
drogach wejściowych do kościoła od strony
ulicy Macedońskiej.
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Parafia p.w. Odkupiciela Świata
51-113 Wrocław, ul. Macedońska 2, tel. 071/3275045
www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl

konto parafii:

Nabożeństwa
w ciągu tygodnia:

Bank Millenium S.A.
28 1160 2202 0000 0000 6012 4586

pon. godz. 18.40 – katecheza
dla dorosłych
wt. godz. 18.40 – różaniec
śr. godz. 18.00 – nabożeństwo do
M.B. Nieustającej Pomocy
czw. godz. 18.40 – 20.00 – adoracja
Najśw. Sakramentu
pt. godz. 7.00 i 18.40
koronka do Bożego Miłosierdzia
pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00
- nabożeństwo fatimskie

konto ParaÞalnego Zespołu
Caritas: – 1% dla Caritas
Bank Millenium S.A.
70 1160 2202 0000 0000 6012 4606

Msze św.

niedziela:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
święta zniesione: 6.30, 10.00, 18.00
dni powszednie: 6.30 i 18.00

Kurs przedmałżeński

porządek wakacyjny:

- rozpoczęcie: początek października
i koniec lutego.

niedziela:
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 20.30
dni powszednie: 7.00, 18.00

Dyżur charytatywny

– wtorki i piątki od 17.00 do 18.00
(w starej kaplicy)

Kancelaria parafialna:

pon., śr., pt. godz. 17.00 – 18.00
lipiec – sierpień:
pt. 8.00- 9.00 i 17.00 – 18.00

KSIĘŻA:

Ks. Stanislaw Stelmaszek – proboszcz
Ks. Adrian Horak
Ks. Leszek Bajorski
Ks. Jacek Bigoń

Spowiedź

- 30 minut przed każdą mszą św.

Odwiedziny chorych

Zajrzyj na stronę naszej paraÞi
w internecie!!!
„Nowe Tysiąclecie” – on line!!!

- pierwszy piątek miesiąca od 8.00

Sakrament Chrztu św.

- druga niedziela miesiąca na mszy św.
o 11.00
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Prowadzę
Jej celem jest promowanie odpowiedzialnej postawy wśród kierowców, a zwłaszcza
wśród tych, którzy dopuszczają się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Kampania ma również zachęcić do sprzeciwu
osoby, których przyjaciel, znajomy, członek
rodziny zasiada za kierownicą będąc pod
wpływem alkoholu.
To już szósta odsłona,
prowadzonej od 1999
roku akcji „trzeźwość“.
W kampanii zostaną
wykorzystane telewizja, prasa, radio
i outdoor – billboardy, citylighty i autobusy.

Przekaz reklamowy ma spowodować
u odbiorcy reßeksję na tym zagadnieniem,
zrozumienie, że w pewnych sytuacjach nie
ma alternatywy – trzeba podjąć ,,trzeźwą
decyzję!“.
Obecne działania – w sierpniu 2006 – kierowane są bezpośrednio do nieodpowiedzialnych kierowców, którzy prowadzą po spożyciu alkoholu, a także pasażerów, którzy na to
przyzwalają.
W celu stworzenia trafnego przekazu
kreatywnego (przemawiającego do
świadomości kierowców) – od
lutego do kwietnia tego
roku przeprowadzone zostały badania
ankietowe (próba:
800 respondentów)
wśród kierujących
pojazdami pod wpływem alkoholu.
Stworzony został jasny i wyraźny –
portret psychologiczny
kierowcy, na kanwie którego powstały scenariusze
Þlmów reklamowych.

Od 1999 roku
Duszpasterstwo
Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej przy
współudziale Agencji Reklamowej Business Consulting
w Katowicach organizuje kampanie
społeczne promujące trzeźwość.
Nigdy jednak nie nosiły one znamion
działań ,,przeciwalkoholowych“ sensu stricte.
Ich przesłanie kładzie główny nacisk na promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia:
,,spójrz trzeźwo na świat, pomyśl trzeźwo...“.
Nie chcemy działać na zasadzie zakazów! – deklarują organizatorzy.

Kampania „Prowadzę – jestem
trzeźwy” jest kontynuacją akcji promujących
trzeźwość realizowanych w latach 1999–
2006
Autorem logo i plakatów z lat 1999–2005
jest prof. JAN ROMAN KALARUS – plakacista, malarz, rysownik, drzeworytnik, designer.

– jestem trzeźwy

