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Życzenia
Miłość i dobro niech wejdzie w wasz dom wraz z Bożym błogosławieństwem. Niech
na nas zgromadzonych przy wigilijnym stole zstąpi Jezus z miłością. Bierzmy tę miłość
w swoje ręce i zapalajmy nią innych. Niech tajemnica Bożego Narodzenia przyniesie
nadzieję, którą Aniołowie ogłosili Ludziom dobrej woli. Wspomnijmy tych, których
już z nami być nie może, wybaczmy nieprzyjacielowi, a zwyczaj pustego talerza niech
stanie się potrzebą serca a nie tylko tradycją. Spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego
Narodzenia oraz opieki Bożej na każdy dzień w nadchodzącym Nowym Roku.
Redakcja
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PLAN REKOLEKCJI
ADWENTOWYCH

MODLITWA
Tekst modlitwy o łaski
za wstawiennictwem
Sługi Bożego Jana Pawła II

17–20 grudnia 2006
•
•

•
•
•
•
•
•

NIEDZIELA 17.XII. 2006 r.

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to,
że dałeś Kościołowi Papieża
Jana Pawła II,
w którym zajaśniała
Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa
i piękno Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
ukazał nam żywy obraz Jezusa
Dobrego Pasterza,
wskazując świętość, która jest miarą
życia chrześcijańskiego,
jako drogę dla osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia
z Tobą.

Msze św. 730, 930, 1100, 1230, 1800 z naukami
ogólnymi
Nauka stanowa dla małżeństw także nie sakramentalnych o 1900

PONIEDZIAŁEK 18.XII.2006 r.
Msze św. 600, 1000, 1800 z naukami ogólnymi

WTOREK 19.XII.2006 r.
Msze św. 600, 1000, 1800 z naukami ogólnymi

ŚRODA 20.XII.2006 r.
Zakończenie rekolekcji z odpustem zupełnym
dla wszystkich 600, 1000, 1800
Spotkania dla dzieci w poniedziałek i wtorek
o 1700

Udziel nam, za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,
że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,
zostanie rychło włączony
w poczet Twoich świętych.
Amen.

Spotkania dla młodzieży w poniedziałek i wtorek o 1930
Spowiedź św. w środę 800 –1000 i 1500 –1800
Rekolekcje prowadzi
ks. Marek Mekwiński
z Grupą Ewangelizacyjną

Informacje o łaskach otrzymanych dzięki wstawiennictwu sługo Bożego Jana Pawła II można
przesyłać (także po polsku) pod adresem:

Serdecznie zapraszamy
do duchowego przygotowania
do Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz do zmiany swojego życia
poprzez uczestnictwo
w rekolekcjach.

Vicariato di Roma
Piazza Sana Giovanni in Laterano 6a
00184 Roma
lub pocztąelektroniczną:
postulazione.giovannipaoloII@vicariatusurbis.org
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Ks. Waldemar Kulbat

Czas nadziei i tęsknoty
W czasie wizyty w Szwajcarii Ojciec św. Benedykt XVI. powiedział, że
człowiek w Zachodniej Europie zatracił
wrażliwość na Boga, “ponieważ wyschło
jego serce“. Ojciec święty mówił dalej:
„Musimy ludziom pomóc, aby potraÞli na
nowo odczuwać smak Boga.“ Dla realizacji tego zadania odpowiedni jest czas Adwentu. Chrześcijanie powinni przeżywać
ten okres z powagą. Potrzebna jest przerwa, dystans, od trosk i kłopotów, aby się
zastanowić co trzeba zmienić w rodzinie, w pracy, w grupie przyjaciół. Jednak
najgłębszym sensem Adwentu jest spotkanie z Bogiem. Odpowiedź, którą daje
Kościół, to wyznanie wiary, które opiera
się na Objawieniu. Aby przezwyciężyć
subiektywizm, który zdarza się nie tylko młodym, Ojciec św. podkreślił „ ...że
nie wymyślamy sobie sami wiary, albo
nie układamy jej jak puzzle, aby się nią
podpierać, ale współwyznajemy ją z Kościołem“.
W czasie Adwentu nie tylko wierzymy
z wraz z Kościołem, ale i wraz z Kościołem przeżywamy nadzieję, oczekujemy
z tęsknotą na Zbawiciela. Kościół mówi
także z naszego serca, kiedy woła przed
Bożym Narodzeniem z wzrastającą tęsknotą: „Przyjdź, Panie Jezu!“
Dlaczego On powinien przyjść? Co
ma wspólnego Boże Narodzenie z tym, że
On, Jednorodzony Syn Boży, który przychodzi do nas każdego roku, przyjdzie
w końcu czasów jako Sędzia? I dlaczego
NOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006

powinno to być treścią mojej wiary i mojej nadziei?
Stać się człowiekiem nadziei to owoc
jego łaski. Możemy tylko o nią prosić.
Najbardziej jednak starajmy się aby nasze
serce nie skamieniało. Ale odnowienie
serca, też jest Jego darem. Dlatego powinniśmy ten dar sobie wypraszać.
„Przyjdź, Panie Jezu!“, tak może modlić się tylko ten, kto otwiera swoje serce
i pozwala się Bogu dotknąć.

Radia Rodzina można słuchać na częstotliwości 93 UKF i przez Internet. Tysiące internautów z całego świata zagląda nie tylko na stronę www.radiorodzina.
wroc.pl, gdzie można znaleźć nie tylko
aktualności z życia Kościoła czy informacje lokalne, ale i słuchać nadawanego programu.
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Msza św. 19.IX.2006
W której uczestniczyli policjanci służby kandydackiej
przed ślubowaniem, jakie złożyli w rynku wrocławskim.

Grupa młodych mężczyzn w liczbie
160 osób wraz ze swoimi przełożonymi
przed ślubowaniem, które złożyli w Rynku Wrocławskim, uczestniczyła wraz ze
swoimi najbliższymi we Mszy św., którą
koncelebrowali: Ks. Kapelan Policji Dolnośląskiej Stanisław Stelmaszek i Ks.
Paweł – brat jednego z policjantów.
Policjanci modlili się wraz ze wspólnotą paraÞalną Odkupiciela Świata, gdzie
proboszczem jest ks. Kapelan. Orkiestra
KWP we Wrocławiu pod dyrekcją asp.
Adama Witiwa uświetniła kolejną Uroczystość w tej Świątynii. Słowo Boże

czytali dwaj Policjanci i w ich wykonaniu
usłyszeliśmy również Psalm międzylekcyjny. Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz

ze Zgromadzenia Księży Oblatów, który
w tą niedzielę mówił kazania w paraÞi.
Podkreślił wagę służby jaką podejmują
młodzi ludzie dla dobra i bezpieczeństwa
obywateli na Dolnym Śląsku. Na zakończenie Mszy św. na prośbę ks. Kapelana
orkiestra zagrała utwór: „Przyjedź mamo
na przysięgę“, który wycisnął wiele łez
z oczu adeptów i uczestników Liturgicznego spotkania.
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Szczególnie zimą...
Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób pozbawionych opieki. Trudne
warunki atmosferyczne, w tym znaczne
spadki temperatur, wiatr i szybko zapadający zmrok mogą stanowić zagrożenie nie
tylko dla zdrowia ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych,
niepełnosprawnych. Podobne zagrożenia

nizmu moze sie skończyć tragicznie. NIE
BĄDŹMY OBOJĘTNI !!
Zjawiska bezdomności czy bezradności
i idącego za nim zagrożenia nie jesteśmy
w stanie wyeliminować ale wspólne działania Policji, Straży Miejskiej, Ośrodków
Pomocowych i każdego z Nas są szansą
zapobieżenia tragediom ludzkim.

Policjanci pomagają

osobom bezdomnym i bezbronnym
dotyczą również osób będących pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. Jak co roku osoby takie
szukają schronienia w piwnicach, na strychach, w opuszczonych budynkach itd…
To ludzie, których widujemy codziennie w okolicach Centrów Handlowych,
Kościołów, na każdym większym osiedlu.
Wielu z nich „ucieka“ również do altan
ogrodowych – próbując przetrwać zimę
w ukryciu.
SpecyÞ ka dzielnicy Psie Pola to duża
liczba ogrodów działkowych, a co za tym
idzie ogromna ilość potencjalnych „zimowych domów“. Policjanci z Komisariatu
Policji Wrocław Psie Pole na te miejsca
zwracają zatem szczególną uwagę w codziennej służbie. Każdy śpiący, osłabiony czy nietrzeźwy człowiek to sygnał do
działania funkcjonariuszy. Policjanci nie
są jednak w stanie być wszędzie jednocześnie, dlatego zwracają się do Państwa
z prośbą o nieignorowanie takich osób.
Zdarza się, że telefon przechodnia ratuje komuś życie. Noc spędzona na ławce
zimą, przy dodatkowym osłabieniu orgaNOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006

„Osoby, o których mowa, szczególnie
w okresie zimowym otoczone sa opieką. Każdy porzebujacy pomocy otrzyma
ją!! Zapewniam, że działania Policji mają
charakter pomocowy a nie represyjny.
Nie należy się więc obawiać, że telefon do
Komisariatu czy zatrzymany patrol Policji przysporzy komukolwiek problemów.
Takie zachowanie może za to uratować
komuś życie „ - mówi st. post. Katarzyna
Urbaniuk z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnek Komisariatu Policji Wrocław Psie
Pole.

7

КАРІТАС-СПЕС ГОРОДОК / CARITAS-SPES GRÓDEK

Будинок Милосердя / Dom Miłosierdzia
пров. кс. Ванагса 14, м. Городок, Хмельницька обл. 32000 УКРАЇНА
Wanagsа 14, Gródek 32000 UKRAINE
Тел./факс: (0-380-3851) 33082 e-mail:caritgor@ukrpost.ua

04.11.2006
Szanowny Księże Proboszczu Stanisławie!
W Encyklice papieża Benedykta XVI „Deus caritas est” czytamy takie słowa:
„Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto
cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne. Jednocześnie jednak caritas-agape wykracza poza granice Kościoła; przypowieść o dobrym Samarytaninie pozostaje kryterium
miary, nakłada powszechność miłości, która kieruje się ku potrzebującemu, spotkanemu „przypadkiem” (por. Łk 10, 31), kimkolwiek jest. Obok tego uniwersalnego przykazania miłości, istnieje również konieczność specyÞcznie eklezjalna — mianowicie, by
w Kościele jako rodzinie żaden z jej członków nie cierpiał, gdy jest w potrzebie. Taki jest
sens słów Listu do Galatów: „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (6, 10)”.
Opatrzność Boża „przypadkiem” sprawiła, że na swojej drodze ja spotkałem Czcigodnego Księdza Proboszcza w dalekim 1989 roku, a później – wspólnotę paraÞalną Odkupiciela Świata we Wrocławiu.
Dzisiaj, w imieniu wszystkich naszych podopiecznych „Domu Miłosierdzia” w Gródku na Podolu mówimy nasze serdeczne „Bóg zapłać!” za dary zebrane przez Waszą wspólnotę paraÞalną i przekazane dla nas za pośrednictwem paraÞalnej „Caritas”. Oprócz tej
pomocy materialnej, żeby „nikt nie cierpiał z powodu tego, co konieczne”, dla nas bardzo
ważnym jest ta powszechna miłość – caritas, dzięki której człowiek nie czuje się odrzuconym i nikomu nie potrzebnym. Bo bardzo bolącym jest słyszeć od naszej władzy miejscowej, że państwo nie może w niczym pomóc dla naszego „Domu” bo nie jesteśmy ich
„komunalną własnością”. Na szczęście jesteśmy w Kościele, który jest jedną Rodzina nas
wszystkich, i dopóki mamy czas, czynimy dobrze wszystkim.
Modlimy się serdecznie, żeby Bóg, bogaty w swoim Miłosierdziu, obdarzył Was swoją
szczególną miłością i błogosławieństwem.
W imieniu wszystkich mieszkańców „Domu Miłosierdzia”
Ks. Wiktor Tkacz MIC.
Dyrektor
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Bez fundamentu

czy na solidnej podstawie?

C

nak są one ze względów ideologicznych
torpedowane i ośmieszane. Nie wolno
jednak rezygnować z przemyślanego
i konsekwentnego działania. I trzeba pamiętać o najważniejszym: Inaczej żyje
się w obliczu Boga, inaczej w perspektywie nicości /Jan Paweł II/. Tam gdzie
nie ma fundamentu wiary, tam gdzie jest

o jeszcze musi się stać w polskich szkołach aby społeczeństwo i decydenci zrozumieli, że są
one chore i wymagają koniecznej
naprawy?
Te pytania stawiają publicyści i zwykli obywatele wobec bulwersujących
faktów przemocy i deprawacji mnożących się w szkołach. Te godne ubolewania zdarzenia są przyczyną frustracji
i poczucia zagrożenia u nauczycieli
oraz bezsilności rodziców i tej młodzieży, która w szkole pragnie się
uczyć i zdobywać podstawy dla
dalszego życia. W społecznej reßeksji na łamach mediów
rzadko pojawiają się
próby zdiagnozowania przyczyn tego
stanu rzeczy. Bowiem wyjaśnienia
odwołujące się do
konieczności rezygnacji z propagowania
przez etycznych liberałów
pedagogiki permisywnej, w której nie ma miejsca na kształtowanie odpowiedzialności i dojrzałej postawy, są
oceniane jako politycznie niepoprawne.
Ostatnio ze strony władz oświatowych
pojawiły się bardzo realistyczne projekty uzdrowienia niezdrowej sytuacji, jedNOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006

ona ośmieszana lub zwalczana, szerzy
się nihilizm a życie ludzkie traci wszelką powagę i ulega banalizacji.
ks. Waldermar Kulbat
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SZKOLNA KATECHEZA
Nie posypujcie cukrem religii nie wycierajcie jej gumką
(Jan Twardowski)

J

aki powinien być głosiciel Dobrej Nowiny, aby spełniać wymagania stawiane przez Kościół, zmieścić w niej realia
współczesnej reformowanej szkoły, a jednocześnie odpowiadać dzieciom oraz ich
rodzicom? Z własnego doświadczenia
wiem, że przede wszystkim autentyczny,
spontaniczny, twórczy i radosny. To radosne podejście do katechezy charakteryzuje
tego katechetę, który chce i lubi katechizować. Nie powinien podejmować pracy
z dziećmi i młodzieżą ten, komu przebywanie z młodymi nie przynosi satysfakcji.
Stare przysłowie mówi :„Z niewolnika nie
ma pracownika”. Wielu katechetów zadaje
sobie pytanie: co robić, by katecheza była
skuteczna, aby Słowo Boże docierało nie
tylko do uszu, ale i do serc uczniów?

Szkoła Podstawowa Nr 50 jak na obecne warunki jest bardzo dużą placówką (podobno drugą, co do wielkości w mieście).
Około 900 uczniów uczących się w 33 oddziałach klasowych, 75 nauczycieli w tym
4 katechetów: Ksiądz Adrian Horak, Siostra Cecylia (Elżbietanka) oraz katechetki
Małgorzata Jedynak i Urszula Dziedzicka.
Ponieważ, jak sądzę, nie wszyscy paraÞanie są zorientowani w tym, jak wygląda
nasza praca w szkole i w paraÞi, pozwolę
sobie na krótki opis podejmowanych przez
katechetów naszej szkoły działań. Wiemy
wszyscy, że katecheza szkolna ma prowadzić do Chrystusa, który stanowi Centrum
Kościoła. Nie jest łatwo tego dokonać, ponieważ w dzisiejszym zmaterializowanym
świecie niektórzy rodzice zabiegający
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o wszechstronny rozwój swoich pociech
jakby na dalszy plan odsuwają ich rozwój duchowy. A szkoda. Zacznę od tych
poczynań, które bezpośrednio prowadzą
dzieci do kościoła.
Już w trzecim tygodniu września zainicjowano w paraÞi spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych wśród uczniów
klas IV i V. W tym samym czasie Ksiądz
Adrian Horak wznowił po wakacyjnej
przerwie spotkania Liturgicznej Służby
Ołtarza. Zarówno Ruch Eucharystyczny jak i Służba Liturgiczna zrzeszają te
dzieci, które chcą naśladować Jezusa
w dobroci, posłuszeństwie, oÞarności,
cierpliwości i czystości. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 1730 w salce
w podziemiach kościoła (ERM) i w salce
ministrantów. Około połowy września reaktywowałam wspólnie z panem Adamem
– naszym wspaniałym organistą, działalność Dziecięcej Scholi ParaÞalnej, z którą
spotykam się w każdy piątek o godz. 1700
również w salce. Dzieci bardzo lubią śpiewać i śpiewają chętnie. Do scholki w tym
roku należą dzieci w wieku od lat 5 do 13.
Chcę podkreślić, że do chórku zapraszamy
wszystkie muzycznie uzdolnione dzieci.
Wspólne śpiewanie to nie tylko zabawa,
ale i modlitwa. Znane jest powiedzenie:„
Kto śpiewa, ten się dwa razy modli”. Te
dzieci modlą się naprawdę szczerze, wkładając w to całe swoje serce. Przezwyciężają tremę występując publicznie, rozwijają
swoje talenty artystyczne i uświetniają liturgię niedzielnej Mszy Świętej. Efekt będzie jeszcze lepszy, jeśli będzie przychodzić więcej dzieci. W tym samym okresie
rozpoczęły się spotkania przygotowujące
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. ProNOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006

wadzi je ks. Adrian Horak z p. Małgorzatą
Jedynak w czwartki o godz. 1700.
Chcąc rozwijać w naszych uczniach
wiedzę o kulturze i historii naszego regionu, w ramach ścieżki między-przedmiotowej zorganizowaliśmy wspólnie z Księdzem Adrianem cykl pielgrzymek dla
uczniów klas IV do Trzebnicy. Tam dzieci uczestniczyły w oktawie uroczystości
ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej, poznały
jej życie, historię tego pięknego miejsca,
zwiedziły klasztor Sióstr Boremeuszek,
Bazylikę św. Jadwigi,. Zwiedzanie zakończyliśmy modlitewną zadumą na Kalwarii w Lasku Bukowym. W planie są
następne pielgrzymki – dla uczniów klas
piątych i szóstych oczywiście do innych
Sanktuariów.
W celu przybliżenia dzieciom czasem
trudnej problematyki wiary organizowane
są we współpracy z innymi nauczycielami
na terenie szkoły różne konkursy. Na uwagę zasługują zwłaszcza:
1. Konkurs na najładniejszy własnoręcznie wykonany różaniec/ kl. II-III.
2. Konkurs plastyczny „Święta Jadwiga
Śląska w oczach dzieci” – kl. IV
3. Konkurs plastyczny „ Jan Paweł IISługa miłosierdzia” kl. II-III.
4. Konkurs recytacji poezji Karola Wojtyły- kl. V, VI
5. Konkurs recytatorski „Wielbić Boga
chcę” poezja ks. Jana Twardowskiego
kl. IV-VI
6. Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Betlejemską. kl. II-III-IV
Jak co roku w okresie Adwentu trwają
przygotowania z dziećmi jasełek. Przedstawienia tego typu oglądają uczniowie,
podczas tzw. Wigilii szkolnych, a także
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wszyscy paraÞanie podczas Uroczystości
Trzech Króli. Prócz propagowania treści
religijnych, podtrzymywania tradycji, mają
one ogromne znaczenie poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, rozwijanie ich dodatkowych zainteresowań,
a przez to przeciwdziałają w pewnym stopniu agresji, o której zapobieganiu tak wiele
się ostatnio mówi. W tym szczególnym
okresie, włączając się w akcję ParaÞalnego
Zespołu CARITAS, prowadzimy w szkole
zbiórkę słodyczy do paczek świątecznych
dla będących w potrzebie paraÞan.
Pragnę przypomnieć, że od czasu
wprowadzenia katechezy do szkoły na lekcje przychodzą nie tylko uczniowie głęboko wierzący i regularnie praktykujący. Jest
na lekcjach grupa uczniów, którzy znaleźli
się na nich dlatego, że są one prowadzone w ramach zajęć szkolnych. Właśnie ze
względu na nich trzeba poszukiwać coraz
lepszych metod docierania do ich serc, dostosowania metod i form tak, aby być zrozumiałym dla wszystkich w takim samym
stopniu. Tyle zostało zrobione. Dużo- czy
mało- nie potraÞę odpowiedzieć. Do końca roku katechetycznego jest jeszcze bardzo daleko, natomiast wiele jeszcze pracy
przed nami. Wiem jedno, że żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Nie zrobiono
by ani połowy z tego, gdyby nie współpraca z życzliwym gronem pedagogicznym,
przychylnie nastawioną dyrekcją szkoły,
aprobata Księdza Proboszcza oraz zapał
i chęć samych uczniów. W tym miejscu
wszystkim za wszystko w imieniu katechetów DZIĘKUJĘ i proszę o dalszą
współpracę dla dobra naszych dzieci.

Okres

świąteczno–
noworoczny
to czas licznych odwiedzin rodziny i przyjaciół. Nastrój świąteczny nie
wszyscy jednak wykorzystują tak samo.
Przedświąteczne zakupy i wspomniane
podróże stanowić mogą okazję od działań
przestępczych. Przestępcy nie zamierzają
świętować, a naszą nieuwagę mogą wykorzystać do własnych celów. Policjanci
będą starali się ograniczać działania przestępcze poprzez wzmożona służbę w okresie świąteczno-noworocznym. Jednakże
o własne bezpieczeństwo każdy z Państwa
może zadbać także sam. Zastosowanie się
do poniższych rad powinno Państwu pomóc spędzić Święta i Noc Sylwestrową
bezpiecznie.

• zwróćmy uwagę na nieznajome osoby przebywające w pobliżu Państwa
mieszkań (klatki schodowe, posesje),
zapamiętajmy ich wygląd; zapytajmy je
w jakim celu przebywają w tym miejscu. Samo zainteresowanie ich osobą
może działać odstraszająco na ewentualnych sprawców przestępstw.
• zawiązujmy dobrosąsiedzkie znajomości. W czasie naszej nieobecności
czujny sąsiad może być najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem lub
kradzieżą.

Katechetka SP. 50
Urszula Dziedzicka
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• kiedy ktoś powierza Ci mieszkanie pod
opiekę, pamiętaj: wieczorem zaświeć
światło w mieszkaniu na kilka minut,
systematycznie zbieraj pozostawione
pod drzwiami ulotki reklamowe.

materiałów pirotechnicznych dzieci
mogą korzystać jedynie pod kontrolą
dorosłych

• jeśli zauważysz, że fajerwerki sprzedawane są nieletnim, poinformuj o tym
fakcie Policję

• kiedy wyjeżdżasz, kosztowności i gotówkę zdeponuj w banku

• uświadom dziecko, jakie niebezpieczeństwa mogą je spotkać w kontaktach z osobami obcymi

• samochód parkuj w miejscu oświetlonym, jeśli to możliwe korzystaj z parkingów strzeżonych.

• musisz wiedzieć z kim i gdzie Twoje
dziecko zamierza spędzić Noc Sylwestrową. Postaraj się poznać te osoby.

• nie pozostawiaj przedmiotów wartościowych w samochodzie, a bagaże zabieraj ze sobą
• wyposaż samochód w jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenie

Komendant Komisariatu Policji
Wrocław Psie Pole
pragnie Państwu złożyć
serdeczne życzenia

• miejsca ruchliwe i zatłoczone np. środki komunikacji miejskiej, duże markety
i ich parkingi to ulubione miejsca działania kieszonkowców, więc szczególnie
tam zwracaj uwagę na swoje dokumenty, pieniądze i inne przedmioty wartościowe, które posiadasz przy sobie

Aby święta
Bożego Narodzenia, spędzone
w gronie najbliższych przyniosły
wiele radości, ciepła i optymizmu,
a nadchodzący Nowy Rok obfitował tylko w miłe niespodzianki.
Niech każdy dzień będzie bezpieczny dla Państwa i bliskich.

• zapinaj torebkę, w której nosisz pieniądze i dokumenty, i miej ją zawsze na
widoku
• portfel, dokumenty i telefon komórkowy noś zawsze w wewnętrznych kieszeniach garderoby
• jeśli nie jest to konieczne, nie noś ze
sobą dużej ilości gotówki. Karty płatnicze utrudniają przestępcom działanie
• nie pozwalaj swojemu dziecku kupować ani bawić się fajerwerkami
– z uroków sztucznych ogni i innych
NOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006

Podinsp. Zbigniew Słysz
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WIECZERZA WIGILIJNA
łączy całą rodzinę w radosnym przeżywaniu przyjścia Pana na ziemię
odczytaniu teksu Pisma świętego ojciec rodziny zachęca do chwili milczenia i cichej
modlitwy. Następnie zwraca się do rodziny
tymi lub podobnymi słowami:

Przygotowanie do wieczerzy należy
zakończyć wcześniej, by nie trwały do
ostatniej chwili. Zachowajmy starannie
dawne obyczaje religijne związane z tym
wieczorem. Potrawy wigilijne są potrawami postnymi, tym bardziej nie powinno
mieć miejsca używanie alkoholu podczas
tej wieczerzy. Gdy ukaże się pierwsza
gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi się wokół
stołu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole
zostaje wolne, jako znak pamięci bliskich
zmarłych i podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi. Pięknym
gestem miłości jest zaproszenie do stołu
wigilijnego kogoś samotnego, biednego,
osoby, która nie jest w stanie przygotować
sama swej wieczerzy.
Stół wigilijny nakrywamy odświętnie,
białym obrusem, dekorujemy gałązkami jedliny. W niektórych okolicach jest
zwyczaj, że pod obrus kładzie się trochę
siana, na pamiątkę urodzenia Chrystusa
w żłobie na sianie. Na stole kładziemy
Pismo Święte (założone na stronie, z której będzie czytane) i ustawiamy talerzyk
z opłatkami. Po otoczeniu stołu wigilijnego przez domowników, zebrani śpiewają:
Oto Pan Bóg przyjdzie (w pokoju może
być ciemno). Ojciec rodziny zapala lampki na choince i ewentualnie świecę przy
żłobku. Wszyscy śpiewają kolędę ukazującą treść tajemnicy dnia: Bóg się rodzi lub
Wśród nocnej ciszy.
Ktoś z rodziny, najlepiej ojciec, czyta
odpowiedni tekst Ewangelii, bądź poleca
czytać dziecku (Łk2,1-10 lub Łk2,1-7). Po

Ukochani! Oto dziś obchodzimy wigilię Bożego Narodzenia. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał. Syn Boży w swej ogromnej
miłości stał się jednym z ludzi, wszedł do
ludzkiej rodziny, aby nas wprowadzić do
Bożej rodziny. Stąd radość, która ogarnia tego wieczoru i dzisiejszej nocy cały
świat. Dlatego dziś, zanim złożymy sobie
życzenia, prośmy Ojca naszego, który
jest w niebie, o pokój na ziemi, by wszyscy ludzie uświadomili sobie, że są jedną
wielką rodziną, że wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Prośmy,
by nasze wzajemne życzenia raczył dobry Bóg wesprzeć swą łaską.
Pomódlmy się zatem słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus:
Ojcze nasz...
Polećmy też naszej Najświętszej Maryi
Pannie, Bogurodzicy – naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, wszystkich chorych, głodujących sieroty, ludzi
samotnych, smutnych, nieszczęśliwych:
Zdrowaś, Maryjo...
Prośmy o opiekę patrona Świętej Rodziny:
Święty JózeÞe, opiekunie Syna Bożego – módl się za nami.
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PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
NA ROK 2006/2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.XII. ul. Młynarska, ul. Zaułek Rogoziński
1, 2, 3, 4, 6, 8
28.XII. ul. Ćwiczebna, ul. Obornicka 59, 61;
185, 187, 191, 197; ul. Kwiatowa
29. XII. ul. Parnickiego 7 – 23 nie parzyste
30.XII. ul. Parnickiego 2 – 20 parzyste
02.I. ul. Zaułek Rogoziński 5, 5A, 5B, 7
03.I. ul. Zaułek Rogoziński 7A, 7B, 9, 11
04.I. ul. Zaułek Rogoziński 11A, 11B, 13
05.I. ul. Zaułek Rogoziński 15, 17, 19
07.I. ul. Broniewskiego
08.I. ul. Na Polance 4, 6, 8 oraz budynek
pomiędzy ul. Obornicką a ul. Na Polance
09.I. ul. Na Polance blok nr 10
10.I. ul. Na Polance blok nr 12
11.I. ul. Na Polance blok nr 14

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12.I. ul. Macedońska 1 – 9
13.I. ul. Macedońska 11 – 21

14.I. ul. Macedońska 23 – 31
15.I. ul. Macedońska 33 – 41
16.I. ul. Obornicka 2 – 12 parzyste
17.I. ul. Obornicka 14 – 24 parzyste
18.I. ul. Obornicka 26 – 36 parzyste
19.I. ul. Żmigrodzka 22 – 32
20.I. ul. Żmigrodzka 34 – 42
21.I. ul. Żmigrodzka 44 – 54
22.I. ul. Obornicka 23 – 31 nieparzyste
23.I. ul. Obornicka 33 – 41 nieparzyste
24.I. ul. Obornicka 43 – 51 nieparzyste
25.I. ul. Obornicka 78 – 88 cały blok
26.I. ul. Obornicka 92 – 106 parzyste
27.I. ul. Obornicka 75 – 77 cały budynek
28.I. ul. Obornicka 97, 113 cały blok, 115,
115A
29.I. Dom Samotnej Matki i poprawki na
życzenie

Wizytę duszpasterską w soboty i niedziele
Rozpoczynamy o godz. 1430
w pozostałe dni tygodnia o godz. 1600
Wierni, którzy pragną przyjąć kapłana z kolędą, powinni w dniu wizyty
umieścić na drzwiach mieszkania kartkę lub oczekiwać kapłana osobiście.
Ministranci zapukają tylko do drzwi, na których będzie kartka.
NOWE TYSIĄCLECIE – 10, 11, 12 (45) / 2006
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10 lat Rady ParaÞalnej
Wszystkie kierunki działalności Rady ParaÞalnej mają za zadanie
rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej
pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcanie pracy ludzkiej.
(ze Statutu Rady ParaÞalnej, rozdz.I, §5)

We wrześniu 2006 roku minęła 10 rocznica powołania Rady ParaÞalnej w paraÞi
p.w. Odkupiciela Świata. Od tego czasu,
członkowie Rady ParaÞalnej czterech kadencji, łącznie 44 osoby, wspomagają ks.
Proboszcza i ks. Wikarych w budowaniu na
Polance nowej wspólnoty chrześcijańskiej,
skupionej wokół zrębów wznoszonej świątyni. Radę ParaÞalną tworzą paraÞanie,
którzy najszybciej zaakceptowali i przyjęli
za swoją, ideę budowy kościoła-pomnika
1000-lecia biskupstwa wrocławskiego na
naszym osiedlu; świątyni, której architektura, po skończeniu budowy, będzie wyjątkowa wśród współczesnych kościołów
całej archidiecezji wrocławskiej.
Jak dawna jest historia chrześcijaństwa,
nawiązująca do tradycji jeszcze starotestamentowej, tak bogata jest architektura
świątyń wznoszonych Stwórcy na chwałę,
a wiernym dla poszukiwania i umacniania osobistych relacji z Bogiem Najwyższym. W historii judeo-chrześcijaństwa,
im głębsza była wiara budowniczych,
tym wspanialsze projekty były realizowane; od biblijnej salomonowej świątyni
począwszy. Dzisiaj podziwiamy proporcje, symetrię i rozwiązania konstrukcyjne
zabytkowych kościołów, zachwycamy się
wystrojem ich wnętrz, pięknem zawartym
w rzeźbach, obrazach i kamieniarce. Monumentalne kościoły często skłaniają do

transcendentnych zamyśleń, a to właśnie
z „natchnień religijnych zrodziły się największe dzieła” (J.W.Goethe). W cywilizacji śródziemnomorskiej, do której i my
należymy, mieszkańcy miast, osiedli i wsi
od wieków dbają o kościoły, które określają ich tożsamość światopoglądową, cywilizacyjną i kulturową.
O słuszności takiej postawy przeświadczeni są liczni członkowie naszej
wspólnoty paraÞalnej, w tym i członkowie Rady ParaÞalnej, którzy uważają, że
projekt kościoła realizowany na naszym
osiedlu, między innymi dzięki oÞarności
i pracy całej wspólnoty, ma głęboki sens.
Nasz kościół jest największą świątynią
w północnej części Wrocławia i zapewne
przetrwa wieki, wielbiąc Boga. Będzie też
świadczyć o projektantach, konstruktorach
tego dzieła architektonicznego, o pokoleniu budowniczych i oÞarodawców, a więc
o nas, paraÞanach z Polanki.
Wiadomo, że budowanie Kościoła
w wymiarze duchowym, wymaga ścisłej
współpracy duszpasterzy z paraÞanami.
Członkowie Rady ParaÞalnej, obok innych
formacyjnych grup paraÞalnych, ułatwiają duszpasterzom prowadzenie posługi
kapłańskiej. Są także głosem doradczym
we wszystkich sferach życia paraÞalnego.
Uważamy za szczęśliwy zbieg okoliczności, że nasz ks. Proboszcz pozwala sobie
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doradzać, a to zjednuje mu serca członków
Rady ParaÞalnej. 10 letnia współpraca
Rady z „szefem” paraÞi dowiodła, że ks.
Stanisław stara się, z dobrym skutkiem,
łączyć obowiązki duszpasterza z funkcją
zarządcy paraÞi. KonÞguracja duszpasterz-proboszcz, jest optymalnym sposobem kierowania każdą paraÞą. Przekonują
się o tym katolickie paraÞe w społeczeństwach „starej Unii Europejskiej”, eksperymentujące w tej dziedzinie. Nasza Rada
ParaÞalna jest tego świadoma i stara się
chronić taki styl zarządzania paraÞą.
Zdajemy sobie sprawę, że księża pełniący posługę w naszej paraÞi otrzymali
święcenia kapłańskie do głoszenia Ewangelii, a prowadzenie inwestycji budowlanych i innych prac gospodarczych nie
związanych z ich powołaniem i wykształceniem wymaga pomocy paraÞan-faktycznych gospodarzy kościoła na Polance.
Im więcej paraÞan wykazywać będzie
nieustanną troskę o nasz kościół, tym łatwiej będzie go utrzymać i eksponować
jego sakralne piękno. Z takim przeświadczeniem członkowie Rady ParaÞalnej IV
kadencji, mianowanej przez ks. Proboszcza na okres 3 lat, angażują się, w miarę
możliwości, w prace dla dobra Kościoła,
jako wspólnoty wiernych i jako świątynimiejscu modlitwy.
Czujemy się cząstką wspólnoty paraÞalnej i chcemy zaprzeczyć obiegowej
opinii o współczesnym katoliku-Polaku,
niczym konsumencie hipermarketu, który
wybiera z półki to, co mu odpowiada i wychodzi (por. ks. S Stelmaszek, Nowe Tysiąclecie, 2004). Chcemy pogłębiać swoją
wiarę, a nie przyjmować ją na zasadzie
świeckiego rytuału „w kratkę” lub kilka
razy w roku, przy okazji tzw. wielkich
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świąt. Pragniemy traktować każde uczestnictwo we Mszy św. za największe święto,
a niedzielę uważać za Dzień Pański. Chcemy, mimo grzesznej natury ludzkiej, przenosić ducha Mszy św. do naszych domów
i tzw. normalnego życia. Nie chcemy pozostawać obojętni na apele ks. Proboszcza,
aby wspomagać S. Wiktorię w pracach
przygotowujących kościół do nabożeństw
i świąt. Utożsamiamy się z działaniami paraÞalnego Caritasu w sferze dopełniania
naszej wiary dobrymi uczynkami względem bliźnich, szczególnie pozostających
w potrzebie. Na sercu leży nam chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży zamieszkujących, bądź uczących się na terenie naszej paraÞi. Podkreślamy na każdym
kroku, że wysiłki ks. Proboszcza i ks. Wikarych powinny być wspierane modlitwą,
oÞarnością i pomocą wszystkich członków
Kościoła na Polance.
A poza tym, jesteśmy normalnymi
paraÞanami, mieszkańcami osiedla na
Polance, sąsiadami pozostałych paraÞan,
żyjącymi w poczuciu braku czasu, mającymi swoje preferencje polityczne, angażującymi się, zgodnie z nauką społeczną
Kościoła, w nurt życia publicznego w naszej Ojczyźnie, wiernymi kibicami naszej
paraÞalnej drużyny sportowej, skoczka A.
Małysza i polskich siatkarzy.
W poczuciu odpowiedzialności za Kościół na Polance, 25-osobowa grupa członków Rady ParaÞalnej IV kadencji, stara się
najlepiej, jak potraÞ, wspomagać wszelkie
działania ks. Proboszcza i pozostałych ParaÞan.
4 grudnia 2006 r.
W imieniu Rady ParaÞalnej IV kadencji
Czesław August
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z Kroniki ParaÞalnej

Wigilia

PIELGRZYMKA
do grobu
św. Jadwigi
•

Młodzież z ParaÞi i kandydaci do bierzmowania uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do grobu Św. Jadwigi dnia
14 października.

•

W niedzielę 19 października o godz. 1100
we Mszy Św. uczestniczyli rozpoczynający służbę kandydacką Policjanci, którzy o
godz. 1300 na Rynku Wrocławskim złożyli
uroczyste ślubowanie.

•

W niedzielę 26 października gościliśmy
w naszej ParaÞi ks. Wacława Buryłę,
który głosił kazania oraz zaprosił nas na
wieczór poetycki, na którym czytał swoje
wiersze.

•

Niedziela ta była też dniem odpustu paraÞalnego. Sumę celebrował Ks Proboszcz
z Polanowic, a odpustowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz z Karłowic.
18

Już wzdychał na myśl o Bożym
Narodzeniu
o tym jak naprawdę było
zaczął się modlić do świętej
rewolucji w Betlejem
od której liczymy czas
kiedy znowu zaczął merdać
puszysty ogon tradycji
wprosiła się choinka
elegancko ubrana
mlaskały kluski z makiem
kura po wigilii śpieszyła na rosół
potem milczenie większe niż żal
i już na gwiazdkę szalik przytulny
jak kotka
żeby się nie ubierać za cienko
i nie kasłać za grubo
zdrzemnął się na dwóch fotelach
wydawało mu się że słowo ciałem
się stało – i mieszkało poza nami
nawet usłyszał że za oknem
przyszedł Pan Jezus
prosty jak kościół z jedną tylko
malwą
obdarty ze śniegu i polskich kolęd
za wcześnie za późno nie w porę
nacisnął dzwonek dzwonek był
nieczynny
1968, 1970

ks. Jan Twardowski
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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

Kancelaria parafialna:

KSIĘŻA:

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

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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Grób Jana Pawła II
Bazylika św. Piotra, Rzym

