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Tradycją paraÞ i są jasełka przygotowywane przez 
katechetki z przedszkola i szkoły podstawowej.

Członkowie PKS Tęcza 
z pucharami.
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Poranek Zmartwychwstania 
opromienia świat jasnością, w której czło-
wiek rozumie historię Zbawienia i miłości 
Boga do stworzenia. Pojąć również może 
skrawek wielkiej tajemnicy Wieczności. 

Życzę, aby światło tego poranka na stałe 
zamieszkało w naszych sercach i domach, 
aby owoce Triduum Paschalnego pomagały 
w życiu i w bliskości z Bogiem i przyjaznym 
życiu z człowiekiem – dzieckiem Boga 
i moja Siostrą i Bratem.

Ksiądz Proboszcz 
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Dzień
Wdzięczności 
Ojcu Świętemu 
za wskazywanie 
i prowadzenie 
każdego i wszyst-
kich ku Bogu. 

Dzień Żalu 
w drugą rocz-
nicę rozstania 
z najbliższą 
Osobą.

Dzień
Nadziei 
na rychłe ogło-
szenie, że Przyja-
ciel Boga i Czło-
wieka Jan Paweł 
II jest naszym 
orędownikiem 
w Domu Ojca. 

2.IV2.IV
Bogu Ojcu za Jana Pawła II
Dzień Dziękczynienia
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Zawsze na koniec roku staramy się do-
konać pewnego podsumowania realizacji 
zadań, jakie stawiamy sobie do wykonania. 
Jest to swego rodzaju rachunek sumienia, 
w którym przyglądamy się naszym działa-
niom. Jak zawsze rozgraniczymy działania 
duszpasterskie i gospodarczo-Þ nansowe.

Zaczynamy od kwestii duszpaster-
skich ułożonych w pewną chronologię:

06.I. odbyło się spotkanie opłatkowe 
Wspólnoty Żywego Różańca i ParaÞ alne-
go Caritas, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
przedstawiły w kościele Jasełka
19.I. odbył się wyjazd dzieci, młodzieży 
i dorosłych do Zieleńca na narty
11.II. wraz z Caritasem paraÞ alnym gości-
liśmy ludzi chorych na Mszy św. i poczę-
stunku
21.II. odbyła się wizytacja dziekańska paraÞ i
04.III. młodzież maturalna uczestniczyła 
w pielgrzymce na Jasną Górę
02.IV. rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne
02.IV. obchodziliśmy I rocznicę śmierci 
naszego Rodaka, Papieża Jana Pawła II
24.IV. ruszyliśmy z darami dla Domu Mi-
łosierdzia do Gródka na Ukrainę
03.V. odbyła się uroczysta intronizacja 
obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
20.V. odbyła się pielgrzymka z paraÞ alnym 
zespołem Caritas do Krzeszowa
27.V. wyruszyliśmy na spotkanie z Papie-
żem Benedyktem XVI do Krakowa
15.VI. procesja Eucharystyczna z racji Bo-
żego Ciała

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

22.VI. rozpoczęła się pielgrzymka do Rzymu
25.VI. pracę duszpasterską w naszej paraÞ i 
zakończył ks. Jacek Froniewski
25.VI. pracę duszpasterską w naszej paraÞ i 
rozpoczęli ks. Leszek Bajorski i ks. Jacek 
Bigoń
29.VI. uroczysta Msza św. dziękczynna 
w rocznicę erygowania paraÞ i 
08.VII. pielgrzymowaliśmy do Sanktua-
rium Matki Bożej Licheńskiej
13.VIII. gościliśmy Misjonarza z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, który głosił Słowo Boże
02.IX. pielgrzymowaliśmy do Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik
29.IX. uczestniczyliśmy w diecezjalnej 
pielgrzymce na Jasną Górę
01.X. wraz z Policją dolnośląską modli-
liśmy się na Mszy św. w naszej świątyni 
czcząc św. Michała Archanioła � Patrona 
Policji Polskiej
04.X. Przekazaliśmy kolejną partię darów 
dla Domu Miłosierdzia w Gródku na Ukra-
inie
15.X. młodzież pielgrzymowała do Sank-
tuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy
15.X. uroczyście obchodziliśmy Dzień Pa-
pieski 
19.XI. Misjonarz ze Zgromadzenia Księży 
Oblatów głosił Słowo Boże, a we Mszy św. 
o 11.00 uczestniczyło 160 policjantów służ-
by kandydackiej przed ślubowaniem
26.XI. uroczystość odpustowa i spotkanie 
z poetą ks. Wacławem Buryłą
17.XII. rozpoczęły się rekolekcje adwentowe

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Roczne sprawozdanie
duszpastersko-gospodarczo-Þ nansowe za rok 2006
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W mijającym roku:
ochrzciliśmy 71 dzieci,
na miejsce wiecznego spoczynku odpro-
wadziliśmy 50 osób
do I Komunii przystąpiło 55 dzieci
Sakrament Bierzmowania przyjęło 49 
młodzieży
związek małżeński zawarło 14 par.

W mijającym roku rozdaliśmy 100.000 
Komunii św., odwiedziliśmy 367 razy ludzi 
chorych w ramach I piątków miesiąca i na 
specjalne życzenie.

Caritas pomagał regularnie co miesiąc 
45 rodzinom na kwotę 15.712,38 zł nie li-
cząc koordynacji różnych działań jak choć-
by zbiórka darów dla �Domu Miłosierdzia� 
w Gródku na Ukrainie. Oddzielne, szczegó-
łowe sprawozdanie z działalności Caritas zo-
stanie zamieszczone w gazecie paraÞ alnej.

Nie sposób w tym rocznym sprawo-
zdaniu pominąć działalności ParaÞ alnego 
Klubu Sportowego, a zwłaszcza wielkiego 
zaangażowania pana Marka Guta � Preze-
sa, 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 ty-
godnia organizuje zajęcia edukacyjno-spor-
towe dla grupy ponad 200 osób w przedziale 
wiekowym od 8 do 20 lat, głównie mieszka-
jących na terenie naszej paraÞ i. My umiemy 
narzekać na dzieci i młodzież, ale chętnych 
żeby im pomóc zagospodarować czas wolny 
jest bardzo niewielu. Wciąż pan Marek cze-
ka na chętnych do opieki i pomocy w pro-
wadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą i na 
nowych członków Stowarzyszenia.

Rok szybko minął, a chcemy także za-
sygnalizować, co zostało zrobione na płasz-
czyźnie gospodarczej w paraÞ i.

�
�

�
�

�

PRACE WYKONANE W KOŚCIELE
W ROKU 2006
1. Pobiałkowanie ścian nawy głównej koś-

cioła (3800 litrów emulsji) 
2. Położenie płytek ceramicznych w 5 ła-

zienkach w wieży kościoła 
3. Pomalowanie ścian i suÞ tów w pomiesz-

czeniach mieszkalnych wieży 
4. Pomalowanie łazienek i biały montaż 

w łazienkach w wieży 
5. Położenie paneli podłogowych w po-

mieszczeniach mieszkalnych wieży 
6. Położenie płytek podłogowych na chórze 
7. Zamontowanie hydrantów p. pożarowych 

przy wieży kościoła i przy ołtarzu polowym 
8. Wykonanie miedzianych, zewnętrznych 

rynien spustowych z dachu nawy głównej 
9. Wykonanie nowej bramy wjazdowej i czę-
ści płotu posesji kościoła 

10. Pomalowanie zakrystii i korytarza na par-
terze części socjalnej 

11. Wykonanie mebli do zakrystii 
12. Pomalowanie sali w podziemiach kościoła 

i przygotowanie tymczasowej kaplicy 
13. Położenie kostki brukowej na drogach 

prowadzących do kościoła od strony ul. 
Macedońskiej 

14. Nawiezienie i rozplantowanie ziemi wokół 
kościoła i przygotowanie pod trawniki 

15. Przygotowanie i umeblowanie pomiesz-
czeń mieszkalnych w wieży 

16. Wykonanie kotłowni olejowej dla wieży 
mieszkalnej 

17. Wykonanie niezbędnych prac instalator-
skich elektrycznych, sanitarnych, wod-kan. 

Od 2004 roku, a dokładnie od wejścia 
Polski w struktury Unii Europejskiej sy-
stematycznie liczba mieszkańców naszej 
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paraÞ i pomniejsza się. Z 7.000 osób jakie 
mieszkały jeszcze do 2005 roku ubyło około 
1500, a liczba uczęszczających na niedziel-
ne Eucharystie nie przekracza 2.000 osób. 
Ten fakt sprawia, że suma oÞ ar składanych 
na dokończenie budowy również systema-
tycznie się zmniejsza. 

Wymienione powyżej prace mogliśmy 
wykonać dzięki pracy niewielu Wolonta-
riuszy, którzy w minionym roku przepraco-
wali łącznie 5.632 godziny o 2.059 godzin 
mniej niż w roku ubiegłym. Wartość wyko-
nanej pracy wynosi 61.952,00 zł.
Środki Þ nansowe, jakimi dysponowa-

liśmy w ubiegłym roku pochodziły z oÞ ar 
wiernych, z comiesięcznych zbiórek pie-
niędzy oraz darowizn. W październiku 
br. otrzymaliśmy od Ks. Arcybiskupa na 
wykończenie pomieszczeń mieszkalnych 
i budowę kotłowni w wieży 100.000,00 zł. 
W mijającym roku łącznie dysponowaliśmy 
kwotą 311.571,33 zł. Gdyby odliczyć środki 
Þ nansowe otrzymane od 

Ks. Arcybiskupa to w mijającym roku 
w paraÞ i dysponowaliśmy kwotą 211.577,33 
zł i jest to kwota niższa od zebranej w roku 
2005 o 73.157,69 zł. Tutaj też należy szukać 
odpowiedzi na często stawiane pytania: �po 
co proboszcz prowadzi statystykę�? 

Za wszelkie oÞ ary złożone na rzecz pa-
raÞ i bardzo serdecznie dziękuję.

Jak co roku gorąco dziękuję wszystkim 
paraÞ anom, którzy pracowali bezintere-
sownie przy kościele, a których wymienimy 
według ilości przepracowanych godzin: 
Sroka Kazimierz 950 godz.
Kwiatkowski Jan 943 godz.
Bawolski Zenon 775 godz.
PerÞ kowski Eugeniusz 561 godz.
Milewski Edward 553 godz.
Budoj Franciszek 393 godz.
Kalota Jan 314 godz.

Łaszczych Józef 313 godz.
Przekwas Zygmunt 246 godz.
Gut Marek 130 godz.
Suwara Roman 128 godz.
Dziadosz Krzysztof 88 godz.
Mazur Jerzy 79 godz.
Furlepa Feliks 71 godz.
Mitoraj Władysław 51 godz.
oraz 3 innych mężczyzn, którzy przepraco-
wali łącznie 37 godzin.

Podsumowaliśmy w wielkim skrócie hi-
storię życia paraÞ alnego w mijającym roku. 
Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się we 
wspólną pracę na rzecz tej paraÞ i składam 
serdeczne Bóg zapłać. Chcę także dodać, że 
wszystkie zaplanowane prace na rok 2006 
wykonaliśmy. Kończymy rok z długiem 
wynoszącym 17.500,00 zł. 

Na przyszły 2007 rok planujemy jedy-
nie spłacenie zadłużenia i prowadzenie 
prac wykończeniowych w takim zakresie 
jak pozwolą Þ nanse, a należałoby pilnie 
dokończyć fugowanie ścian wież od strony 
Odry. Zamówiliśmy już 4 konfesjonały i 2 
ławki na próbę. Pozostaje nam gromadzić 
środki Þ nansowe na rozpoczęcie budowy 
sklepienia nawy głównej, a to kwota około 
400.000 zł. I mamy nadzieję, że Pasterka 
w przyszłym roku będzie już w kościele 
z nowym sklepieniem.

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 2007 rok niech będzie dla 
Wszystkich rokiem radości, pogody ducha, 
zdrowia i rokiem szczęścia w życiu rodzin-
nym, indywidualnym i zawodowym. Niech 
będzie rokiem najlepszym z dotychczas 
przeżytych lat.

Ks. Stanisław Stelmaszek � proboszcz
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Lp.Dz.Koresp. Nr 1/01/2007

W okresie od lipca do grudnia b.r. od-
było się 5 planowanych spotkań. Oprócz 
wspomnianych spotkań konieczne były do-
datkowe, robocze zebrania w celu przygo-
towania: wiązanek ziół w ilości 370 szt., pa-
czek dla rodzin potrzebujących w Tygodniu 
Miłosierdzia � 19 rodzin, paczek i spotka-
nia ze Świętym Mikołajem dla 34 dzieci, 
ozdób choinkowych i świątecznych, paczek 
na Boże Narodzenie dla 22 rodzin.

Nieodłączną częścią pracy Zespołu było 
także pełnienie dyżurów w trakcie zbiórki 
darów do paczek, przy rozprowadzaniu 
zniczy, ozdób choinkowych, świec bożona-
rodzeniowych � 550 małych i 208 dużych.

Na bieżąco członkowie Zespołu segre-
gują używaną odzież przynoszoną przez 
paraÞ an oraz odbierają od oÞ arodawców 
meble, naczynia kuchenne, pościel i sprzęt 
AGD. Rzeczy te traÞ ają następnie do rodzin 
potrzebujących.

Zespół stara się służyć pomocą wie-
lu potrzebującym, pomagając w zależno-
ści od indywidualnego zapotrzebowania 
i możliwości Þ nansowych Zespołu. Przed 
udzielaniem pomocy członkowie Zespołu 
przeprowadzają wywiad z rodzinami po-
trzebującymi a także starają się prowadzić 
rozpoznanie środowiskowe.

Członkowie Zespołu pełnią dyżury dwa 
razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzi-
nach od 17 do 18. W czasie dyżurów zgłasza-

ją się do nas osoby potrzebujące, bezrobot-
ne i bezdomne. Udzielana jest im doraźna 
pomoc w ramach stworzonego �pogotowia 
żywnościowego�. Osobom tym wydawane 
są podstawowe produkty żywnościowe ta-
kie jak: cukier, mąka, ryż, kasza, makaron, 
margaryna, olej, konserwy, pasztety, her-
bata, zupy w proszku. W tym samym cza-
sie wydawana jest także używana odzież. 
W okresie od lipca do grudnia wydano za 
pokwitowaniem odzież i obuwie używane 
� około 736 kg. Część darów rzeczowych 
w postaci odzieży i obuwia w ilości 220 
kg. została przekazana do Domu Opieki 
Społecznej we Wrocławiu ul. Kaletnicza 8. 
Trzy razy w miesiącu wydawana jest żyw-
ność z Unii Europejskiej a dwa razy paczki 
żywnościowe rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej, objętych stałą opieką Zespołu.

Szczególną opieką Zespół otacza naj-
młodszych naszej ParaÞ i. Wydano dzie-
ciom z rodzin potrzebujących otrzymane od 
paraÞ an przybory szkolne. Zakupiono dla 8 
dzieci podręczniki szkolne lub plecaki. Jak 
co roku w miesiącu grudniu dla najmłod-
szych z naszej ParaÞ i Zespół zorganizował 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. W spot-
kaniu uczestniczyło 34 dzieci. 

W październiku ParaÞ alny Zespół Cari-
tas przeprowadził zbiórkę żywności, środ-
ków czystości, leków, pościeli, ręczników 
dla Dom Opieki w Gródku na Ukrainie.

Z małej wypożyczalni sprzętu rehabili-
tacyjnego wypożyczany jest sprzęt potrze-
bującym chorym w naszej paraÞ i.

Sprawozdanie opisowe
z działalności ParaÞ alnego Zespołu Caritas przy paraÞ i

Odkupiciela Świata � za okres od 01.07.2006 do 31.12.2006 r.
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Do sprawozdania dołączono rozliczenie 
Þ nansowe. Środki Þ nansowe Zespołu na 
dzień 31.12.2006 r. wynoszą 14.111,82 zł.

Drogim ParaÞ anom składamy serdeczne 
�Bóg zapłać� za każdą oÞ arę, życzliwość, 
zaufanie, wsparcie duchowe i modlitwę, 
czym umacniacie nas w niesieniu pomocy 
tym, którzy cierpiąc niedostatek nie potra-
Þ ą zmierzyć się z jego przyczynami.

Wrocław, 15.01.2007 r.
Prezes Zarządu ParaÞ alnego

Zespołu Caritas � Anna Kieres

Podziękowanie
Parafi alny Zespół „Caritas”

składa serdeczne podziękowanie 
Pani Janinie Błaszczyk, Renacie 

Sobolewskiej i Antoninie Walczak
za coroczne przygotowywanie

serduszek do palm wielkanocnych.

Wrocław, 05.01.2007 r.
Lp. Dz. koresp. Nr 1/zał. nr 2

Zestawienie
przyjętych i wydanych darowizn materialnych w okresie od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r. 

przez �ParaÞ alny Zespół Caritas� przy ParaÞ i Odkupiciela Świata.

Poz. Przyjęto rzeczy � używane Wydano rzeczy
� używane

1. Stolik pod kwiaty 1 szt.
2. Kanapa � fotel rozkładany 2 szt.
3. Pralka automatyczna 1 szt.
4. Lodówka 3 szt.
5. Tapczan 1 osobowy 1 szt.
6. Telewizor czarno � biały 1 szt.
7. Meble kuchenne 1 kpl.
8. Wózek dziecinny 1 szt.
9. Odkurzacz 1 szt.

10. Krzesła 2 szt.
11. Dywan 1szt.
12. Segment � 4 elementy 1 kpl.
13. Odzież używana i obuwie damskie, męskie i dziecięce 736 kg

14. Odzież używana do �Domu Pomocy Społecznej�
ul. Kaletnicza 8 220 kg

Skarbnik � Alfreda Lech, Członek Zespołu � Helena Łajewska
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Wrocław, dn. 05.01.2007 r.Lp. Dz. Koresp. Nr 1/Zał. Nr 1

Zestawienie Finansowe
z działalności �ParaÞ alnego Zespołu Caritas� przy ParaÞ i Odkupiciela Świata

za okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 r.
Poz. Wpływy zł Poz. Wydatki zł

1. �Skarbonka� datki pieniężne 
od paraÞ an  1.478,02 1.

Zakup żywności, środków 
czystości i higieny dla ro-
dzin objętych stałą pomocą 
na faktury VAT

 1.451,11 

2.

Dochód ze sprzedaży (co 
łaska) wiązanek kwiat-zioł-
owoc do święcenia (370 szt.) 
święto M.B. Zielnej

 1.016,98 2.

Zakup leków (recepty) na 
faktury VAT � dla osób 
w trudnej sytuacji Þ nan-
sowej.

 319,72

3. Wpłata na obóz letni dla 
dzieci (od paraÞ anki)  432,00 3. Spłata zadłużenia za czynsz 

mieszkaniowy: 1 rodzina  975,00

4. Od rodziców � wpłata za 
kolonie  20,00 4.

Refundacja biletu autobuso-
wego do Niemiec (wypadek 
syna) 1 rodzina 

 380,00

5. Dochód ze sprzedaży zniczy  1.234,30 5. Zakup zniczy  1.062,30

6.
Datki pieniężne od paraÞ an 
na paczki Mikołajowe dla 
dzieci z ubogich rodzin

 150,00 6.
Zakup żywności i środków 
higieny do paczek w Tygo-
dniu Miłosierdzia

 576,54

7.
Wpłaty prywatne rodziców 
na paczki Mikołajowe dla 
własnych dzieci

 800,00 7.
Zakup książek, zeszytów 
i pomocy szkolnych dla 8 
dzieci

 303,38

8.
Wpłata od Rady Osiedla �Ró-
żanka� na paczki świąteczne 
dla ubogich rodzin

 1000,00 8. Zakup zabawek i słodyczy 
do paczek Mikołajkowych  1.372,15

9. Dochód ze sprzedaży �Świec 
Wigilijnych�  1.513,00 9.

Zakup żywności na paczki 
świąteczne dla ubogich 
rodzin

 1.000,34

10.
Dochód ze sprzedaży para-
Þ anom ozdób świątecznych 
(co łaska)

 215,00

10.

Koszty własne:
� tasiemki do wiązania ziół
� art. biurowe
� dorobienie kluczy
� ozdoby choinkowe
� worki foliowe do paczek
� drabina

 291,6411.
Datki pieniężne od paraÞ an 
na paczki świąteczne �Dar 
serca�

 100,00

12. Kapitalizacja odsetek ban-
kowych  5,47

Razem: 7.964,77 Razem: 7.732,18
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Pozostało z I półrocza zł.:  13.879,23
Wpływy za II półrocze zł.:  7.964,77
Razem zł.:  21.844,00
Wydatki zł.:  7.732,18

Pozostało zł.:  14.111,82

W tym:
1. 10.774,98 zł. na rachunku bieżącym w Banku Millennium S.A.
2. 3.336,84 zł. gotówka w pogotowiu kasowym
Na dzień 31.12.2006 r. ogólny stan środków Þ nansowych ParaÞ alnego Zespołu Caritas 

wynosi 14.111,82 zł. (słownie czternaście tysięcy sto jedenaście złotych 82/100)

Wrocław, 05.01.2007 r.
Lp. Dz. Koresp. Nr 1 (Zał. nr 3)

Zestawienie
wydanych produktów potrzebującym w czasie dyżurów za okres

od 01.07.2006 r. do 31.12.2006 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.
20.
21.
22.
23.

Cukier
Mąka 
Makaron 
Kasza
Ryż
Płatki jęczmienne
Margaryna
Konserwy 
Zupy w proszku
Rosołki
Herbata
Dżem
Żywność z Unii Europejskiej:
Makaron
Mąka
Mleko
Serki topione
Ryż
Ser twardy
Cukier
Kasza
Środki czystości (szampon, mydło, proszek, płyn do naczyń)
Przybory szkol. (ołówki, długopisy, piórnik, klej, zest. geometryczny, linijka)
Zeszyty

5 kg
1 kg

3 paczki
3 opak.

6 kg
1 opak.
6 opak.
13 szt.
14 szt.
1 opak.
5 opak.
1 szt.

410,5 kg
200 kg
1290 l

445,5 kg
541 kg
147 kg
219 kg
278 kg
4 szt.
13 szt.
19 szt.

Skarbnik � Alfreda Lech, Członek Zespołu � Helena Łajewska
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■ Jak wspominasz swoje dzieciństwo, czy 
może ono przyczyniło się do tego koszmaru 
jaki przeżywałeś?

ŁUKASZ (lat 19): Zdecydowanie nie, kiedy 
patrzę na swoje zdjęcie z dzieciństwa widzę 
grzecznie ulizanego chłopca z roześmianą 
buzią i szczerymi oczyma. Wtedy myślę, że 
moje dzieciństwo to inny świat, w porówna-
niu z rzeczywistością. Wydaje mi się bajką, 
w którą chętnie bym popadł, byle by zapo-
mnieć... nie miałem problemów moi rodzice 
mnie nie bili, ani nie poniżali, jeżeli chodzi 
o mój dom wszystko było ok.

■ W takim razie co było przyczyną tego, ze 
zacząłeś �brać�?

Ł: Wiesz sam do tej pory nie mogę się 
w tym wszystkim połapać i wciąż stawiam 
sobie to pytanie �dlaczego??�. Może byłem 
po prostu głupi, nudziło mi się, może byłem 
ciekaw życia jak każdy młody musiałem 
wszystkiego spróbować, może chciałem też 
czymś zaimponować, pokazać że jestem. 
Nie wiem sam, wiem tyle że gdybym wie-
dział co mnie czeka na pewno trzymałbym 
się od tego z daleka.

■ A czy pamiętasz może od czego to się 
wszystko zaczęło, co było pierwsze w dro-
dze do narkomani?

Ł: Początek nie wyglądał groźnie, zaczęło się 
od kleju na szkolnym podwórku, a właściwie 
w piwnicy, w której urządziliśmy naszą �dziu-
ple�, najpierw popalaliśmy papierosy, później 
przyszedł czas na mocniejsze doznania.

■ A kto pierwszy zachęcił Cię do palenia, 
jakich argumentów musiał użyć żeby Cię 
przekonać?

Ł: To wcale nie było takie trudne. Namówili 
mnie do tego koledzy. Miałem 13 lat, to już 
taki wiek, że wydorasta się z dziecięcych 
igraszek, psot itp. Chłopaki w tym wieku 

chcą spróbować czegoś nowego, chcą po-
kazać, że lata dziecięce mają już za sobą 
i chcą być spostrzegani jako dorośli. Choć 
muszę przyznać, że na początku nie chcia-
łem ulec, ale taki argument do mnie traÞ ł. 
Koledzy wywarli na mnie ogromne wrażenie 
przekonali mnie, że jeżeli zacznę palić wyj-
dę z wieku dziecięcego i wszyscy zaczną 
się ze mną liczyć.

■ Powiedziałeś ,ze na początku nie chcia-
łeś ulec, dlaczego?

Ł: Bałem się konsekwencji... Może nie takich 
jakie są teraz ,ale bałem się tego ,że mogę 
wylecieć z �budy� , nie chodziło tu o moje 
zdrowie bardziej może o moich rodziców. 
Nie chciałem ich zawieść , bo wiedziałem jak 
bardzo mnie kochali. Gdybym wtedy wpadł 
moi rodzice mieliby duże nieprzyjemności 
w szkole i poza nią. Lecz niestety ciekawość 
przezwyciężyła i spróbowałem, potem już 
nie myślałem o konsekwencjach, nie myśla-
łem o niczym innym poza dragami.

■ Co było następne po papierosach?

Ł: Klej. To mnie upajało wprowadzało w bło-
gostan. To było coś innego, poza tym czuli-
śmy się bardziej dorośli, gardziliśmy mało-
latami którzy �się nie kleili� potem przyszedł 
czas na trawkę na imprezach, aż w końcu 
po raz pierwszy strzeliłem sobie w żyłę.

■ Ale jak odbierali to twoi rodzice? Widzie-
li chyba jakieś zmiany, musieli się chyba
domyślać, że coś jest nie tak?

Ł: Na początku jarałem sporadycznie tylko 
na imprezach, rodzice puszczali mnie na dy-
skoteki, mieli do mnie zaufanie wiedzieli, że 
nie zrobię nic głupiego. Gdy wracałem z im-
prez starzy już spali więc nic nie widzieli, na-
stępnego dnia wszystko wracało do normy. 
Takie rozwiązania były pewne więc czułem 
się bezpieczny , a tym bardziej, że wiedzia-

KOSZMAR NA WŁASNE ŻYCZENIE
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łem, iż od trawy nie można się aż tak bardzo 
uzależnić. Byłem za bardzo pewny siebie i to 
doprowadziło mnie do ruiny. Nawet przy he-
roinie nie zatraciłem tej pewności. Wciąż my-
ślałem, że będzie tak jak z �maryśką� nikt się 
nie zorientuje i będzie ok. Lecz tu się myli-
łem. Doszedłem do takiego stanu, że potrze-
bowałem kilku działek dziennie, bo inaczej 
czułem się potwornie: b. silny ból pleców, 
kręgosłupa, ogólnie wycieńczenie i osłabie-
nie organizmu. Spadłem w jednej chwili na 
dno, kradłem sprzedawałem za połowę ceny 
aby tylko dostać działkę. Wynosiłem różne 
rzeczy z domu aby sprzedać i mieć upragnio-
ny odjazd. W takiej sytuacji rodzice musieli 
zobaczyć co się dzieję nie dało się tego dalej 
ukrywać. Chcieli mnie wysłać na odwyk, de-
toks i te sprawy. Teraz wiem, że próbowali 
mi pomóc, ale wtedy miałem ich za wrogów. 
Ukradłem im kasę i uciekłem z domu. Byłem 
nie wzruszony na płacz mamy, to co było dla 
mnie kiedyś najważniejsze zatraciło sens. 
Narkomani nie znają uczuć...

■ Co robiłeś po ucieczce? Rodzice nie 
próbowali Cię szukać?

Ł: Na początku wałęsałem się po �kole-
gach�. Jasne, że staruszkowie mnie szukali, 
ale moi �lojalni� koledzy nic im nie mówili. 
Milczeli jak groby, dopóki miałem kasę sta-
ruszków. Potem stałem się dla nich bez-
użyteczny. Potem to zaczęły się dworce. 
Brałem w żyłę byle co. Moja głupota była 
większa od doświadczenia, nie przywiązy-
wałem wagi do higieny, bo podczas akcji nie 
myśli się o takich głupotach. W sumie nie 
powinienem się dziwić, że tak to się skoń-
czyło. Pewnego razu wylądowałem w szpi-
talu, przedawkowałem. Zrobiono mi bada-
nia. Żyłem w totalnym strachu. Cholernie się 
bałem, potraÞ łem rozpłakać się jak dziecko. 
Okazało się, że mam wirusa HIV.

■ Co wtedy poczułeś? Czy ktoś Cię wspierał?

Ł: Poczułem się strasznie, jak gdyby całe 
moje życie przeleciało mi przed oczami. Zro-

biło mi się ciemno kompletnie się załamałem. 
Nigdy nie myślałem, że to może traÞ ć właś-
nie mnie. Ktoś inny tak, ale nie ja. Poczułem 
ogarniającą mnie beznadzieje, czułem się 
otępiały. Nie miałem nawet siły się wście-
kać. Głosy rodziców i znajomych docierały 
do mnie jak zza jakiejś szklanej szyby. Pa-
trzyłem w suÞ t i czekałem na śmierć. Wie-
le rzeczy wtedy przemyślałem. W obliczu 
śmierci człowiek zaczyna dopiero pojmować 
i rozumieć pewne sprawy. Widziałem swoich 
rodziców, wciąż byli koło mnie, nie pojmowa-
łem jak po takim czymś można mnie uważać 
za syna. A oni mi wybaczyli i pomogli.

■ Jak wyglądało twoje życie po wyjściu ze 
szpitala?

Ł: Na początku panicznie się bałem. Potem 
zrozumiałem, że będę musiał żyć dalej i to 
żyć wirusem, który kiedyś zmieni się w AIDS. 
Nie wiem jakim cudem, ale zebrałem się 
w sobie i zacząłem zbierać informacje o tej 
chorobie. Po pewnym czasie dzięki różnym 
ludziom, zrozumiałem, że z tym można żyć, 
tylko trzeba się oszczędzać, dbać o zdro-
wie, stosować diety. Mam świadomość, że 
umrę o wiele szybciej niż moi rówieśnicy, 
ale staram się cieszyć z każdego dnia, który 
mi pozostał to trzyma mnie przy życiu.

Wchodzenie w dorosłość jest ciężką próbą 
dla każdego człowieka � tym cięższą, gdy 
młody chłopak czy dziewczyna nie mają 
oparcia w rodzinnym domu, gdy nie doświad-
czają miłości rodzicielskiej, gdy nie są po-
strzegani jako osoby ważne w społeczności 
szkolnej i na płaszczyznach kontaktów kole-
żeńskich, gdy nie czują się potrzebni. Ucieka-
nie w sztuczne błogostany wywołane narko-
tykami czy alkoholem, to najłatwiejsza walka 
� w cudzysłowie � ze społeczeństwem, które 
woli �mieć (posiadać) niż być�. Stając przed 
wyborem: brać albo być, osoby słabsze czę-
sto skłaniają się ku pierwszemu: brać. Na 
początku nie wiedzą jaką cenę i w jak krótkim 
czasie przyjdzie im za to zapłacić.
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ParaÞ alny Klub Sportowy �Tęcza� 
Wrocław ma siedzibę przy ul. Macedoń-
skiej 2. (W części socjalnej kościoła jest 
pomieszczenie, w którym odbywają się 
spotkania zarządu oraz sprawozdawczo- 
wyborcze walne zgromadzenie członków 
klubu). Zajęcia prowadzone są w otrzy-
manym w użyczenie pomieszczeniu go-
spodarczym za kaplicą, zaadoptowanym 
na salkę klubową. Aktualnie odbywają 
się tam zajęcia z tenisa stołowego.

Działalność sportową i rekreacyjną 
klub rozpoczął w styczniu 2002 r. uzysku-
jąc wpis do krajowego rejestru sądowego. 
Obecnie jest 14 członków klubu, którzy 
wpłacają comiesięczne składki w wysoko-
ści 5 zł. Zarząd klubu składa się z pięciu 
osób, natomiast komisja rewizyjna z trzech. 
Władze wybierane są raz na dwa lata.

Pomimo licznych apeli ks. Probosz-
cza, w szeregi członkowskie klubu nikt 
nie wstępuje. Brakuje również osób, które 
mogłyby prowadzić zajęcia rekreacyjno-
sportowe z młodzieżą. 

W ostatnich latach dużą pomoc otrzy-
maliśmy od dyrekcji SP 50, dyrektora A. 
Dźwigały oraz ZS nr 8, dyrektora B. Koron-
kiewicz. Szkoły użyczały nam sale gimna-
styczne. Odbywało się to co prawda tylko 
w soboty, ale jednak mogliśmy prowadzić 
rozgrywki w halowej piłce nożnej, koszy-
kówce oraz zajęcia z siatkówki. Na początku 
mieliśmy do dyspozycji 1,5 godziny na zaję-
cia, a następnie tylko 1 godzinę tygodniowo. 

Niestety, już w ubiegłym roku mieli-
śmy problemy z uzyskaniem pozwolenia 
na prowadzenie zajęć w szkołach. 

Na decyzję w ZS nr 8 czekamy do tej 
pory, natomiast w SP 50 p. dyrektor stwier-
dził, ze już żadnych zajęć w soboty po 15 
nie będzie, a przed 15 odbywają się roz-
grywki organizowane przez szkołę oraz 
gminę Wrocław. 

Tak więc dla młodzieży z naszego osiedla 
nie ma miejsce w szkołach znajdujących się 
w tak bliskiej odległości od domów, w któ-
rych mieszkamy. Chyba, że dzieci te posia-
dają wysokie umiejętności i są w reprezen-
tacjach szkół, wówczas biorą udział w wyżej 

KLUB TĘCZAKLUB TĘCZA
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wymienionych rozgrywkach. Co zrobić 
z pozostałymi, mniej zdolnymi?? Z tymi 
których nie stać jest na opłacenie prowadzą-
cych i wynajęcie sali gimnastycznej??

Aktualnie PKS Tęcza Sprandi Wrocław 
uczestniczy w rozgrywkach V Dolnośląskiej 
Edycji ligi Tenisa Stołowego. W nazwie klu-
bu pojawił się nowy człon związany z Þ rmą, 
która wspiera naszą drużynę poprzez prze-
kazywanie sprzętu rekreacyjno-sportowego.

Współpracujemy z Radą Osiedla, orga-
nizując co roku dla szkół naszego osiedla 
turniej tenisa stołowego z okazji Święta 
Niepodległości.

Zajęcie w salce klubowej odbywają 
się w poniedziałki w godz. 1600-1800, śro-
dy w godz. 1700-1900, soboty, jeżeli nie ma 
spotkań ligowych w godz. 1000-1200.

Uczestnicy zajęć wnoszą symbolicz-
ną opłatę miesięczną w wysokości jednej 
złotówki.

Stało się już tradycją, że wspólnota 
paraÞ alna Odkupiciela Świata oraz ludzie 
dobrej woli wspomagają Rodaków na Ukra-
inie. Nie są to akcje jednorazowe, jak więk-
szość w Polsce, tylko systematyczna pomoc 
dwa razy w roku w postaci darów rzeczo-
wych i środków Þ nansowych.

Zbiórkę darów rozpoczniemy od Środy 
Popielcowej i przez cały Wielki Post bę-
dziemy poprzez ParaÞ alny Zespół Caritas 
przyjmować:

KOLEJNY RAZ CHCEMY WSPOMÓC

�DOM MIŁOSIERDZIA�

W salce klubowej można poćwiczyć na 
urządzeniach i przyrządach odbudowują-
cych, zwiększających wytrzymałość oraz 
siłę mięśniową i usprawniających funkcje 
wydolnościowe organizmu. Można tu też 
nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie 
poprawy kondycji, siły oraz wagi ciała.

Aby dowiedzieć się co się dzieje w klu-
bie można zajrzeć na stronę internetową 
www.tratwa.org/tęcza/ lub zapytać po-
przez pocztę internetową. Adres poczty: 
marekgutl@wp.pl

Jeżeli zajrzałeś już na naszą stronę 
internetową, to przepraszamy, że nie ma 
najświeższych wiadomości. Nie sposób 
jednak zrobić to wszystko samemu, dlate-
go zapraszamy Ciebie do działania. Zgłoś 
chęć współpracy! 

Pozdrawiam!
Prezes PKS Tęcza � Marek Gut

Pampersy dla dorosłych � najbardziej ko-
nieczne
Środki czystości (niech to będą polskie 
proszki do prania, mydła, chemia 
 do kuchni, do podłóg, do sanitariatów
Środki higieniczne � różne, pasta do zębów
Strzykawki, bandaże, gazy, antybiotyki,
Ręczniki, ścierki do naczyń
Wózki inwalidzkie
Kule dla inwalidów
Trwała żywność

�

�

�
�
�
�
�
�
�

W GRÓDKU PODOLSKIM NA UKRAINIE, 21 lutego � 28 marca 2007 r.
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Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Henrykowie powstało w 2002 roku 
z inicjatywy ks. kard. H. Gulbinowi-
cza. Liceum mieści się w pięknym 
pocysterskim klasztorze otoczonym 
parkiem (zobacz zdjęcie obok). Z zało-
żenia jest to szkoła przede wszystkim 
dla uzdolnionej młodzieży męskiej 
z ubogich terenów wiejskich Archi-
diecezji Wrocławskiej, ale przyjmo-
wani są chłopcy z całego Dolnego 
Śląska. Wielkim atutem szkoły jest 
internat i rozbudowany system stypendial-
ny � mimo iż szkoła jest prywatna nikt nie 
płaci za naukę, a uczniowie z uboższych 
rodzin wnoszą tylko symboliczne opłaty 
za internat. Tak duża pomoc socjalna jest 
możliwa dzięki oÞ arności kapłanów Archi-
diecezji Wrocławskiej, którzy regularnie 
wspomagają materialnie to dzieło. 

W roku szkolnym 2006/2007 uczniowie 
klas pierwszych kształcą się w dwóch kla-
sach o proÞ lach humanistyczno-informa-

tycznym i humanistyczno-dziennikarskim. 
Nabór na przyszły rok szkolny przewiduje 
proÞ le: humanistyczno-informatyczny i hu-
manistyczno �europejski. Więcej informacji 
na temat warunków naboru do szkoły moż-
na znaleźć na stronie internetowej szkoły: 
www.klo.henrykow.prx.pl . W roku 2005 
szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Trzeba 
podkreślić, że szkoła dała diecezji wielu 
kandydatów do kapłaństwa � 10% ubiegło-
rocznych maturzystów wstąpiło do naszego 
seminarium. Atutem szkoły jest młoda ka-

dra i relatywnie małe zespoły 
klasowe � nie więcej jak 25 ucz-
niów w klasie. Szkoła prowadzi 
bardzo wiele zajęć pozalekcyj-
nych dla swoich uczniów, gdzie 
każdy może rozwijać swoje ta-
lenty. 100 ze 120 uczniów szko-
ły mieszka w internacie, który 
zapewnia bardzo dobrą opiekę 
wychowawczą i formacyjną ze 
strony księży wychowawców. 

ks. Jacek Froniewski

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
w HENRYKOWIE
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Dnia 11 lutego 2007 roku, we wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, Kościół obchodzi 15 Światowy 
Dzień Chorego. W swoim Orędziu Ojciec 
św. Benedykt XVI kieruje naszą uwagę 
na nieuleczalnie chorych. Mimo postę-
pów medycyny obok nas są chorzy, któ-
rym można jedynie pomagać czułością 
i opieką. Zdaniem Ojca św. jest to szcze-
gólne zadanie wspólnot chrześcijańskich 
zwłaszcza tam gdzie ubóstwo i niedosta-
tek powodują ogromne cierpienia i smu-
tek. Ojciec św. przypomina, że: 

�C h o r o b a 
staje się nie-
uchronnie cza-
sem próby i wy-
maga trzeźwego 
spojrzenia na 
swoją osobistą 
sytuację. Postęp 
nauk medycznych 
często dostarcza 
środków, przy-
najmniej w sferze 
Þ zycznej, do spro-
stania temu wyzwa-
niu. Życie ludzkie samo 
w sobie podlega jednak 
ograniczeniom i wcześniej 
czy później kończy się śmiercią. 
Jest to doświadczenie, któremu 
podlega każda istota ludzka i do której każ-
dy musi się przygotować. Mimo postępów 
w nauce, nie można znaleźć lekarstwa na 
każdą chorobę i dlatego w szpitalach, ho-
spicjach i domach opieki, na całym świecie, 

spotykamy się z cierpieniem wielu naszych 
braci i sióstr, którzy są nieuleczalnie i czę-
sto śmiertelnie, chorzy�. 

Wielu ludzi żyje w złych warunkach 
i bez środków medycznych, co sprawia, że 
liczba ludzi nieuleczalnie chorych, wzrasta. 

Kościół wzywa do poprawy poziomu 
opieki nad umierającymi i tymi, dla których 
niedostępne są środki medyczne. Trzeba 
zwiększyć liczbę ośrodków opieki palia-

tywnej, zapewniających 
całkowitą opiekę, 
oÞ arując chorym 
humanitarne i du-
chowe wsparcie, 
którego potrze-
bują. Jest to pra-
wo każdej istoty 
ludzkiej. 

Ojciec św. 
zachęca do 
kontemplac j i 
cierpień Chry-
stusa ukrzyżo-
wanego, oraz do 
przekonania, iż 
cierpienie, złą-
czone z Chry-
stusowym, przy-
niesie owoc dla 

Kościoła i świata. 
Ojciec św. 

wzywa wspólnoty kościelne na całym 
świecie, aby z pomocą Maryi, dawały sku-
teczne świadectwo kochającej trosce Boga, 
naszego Ojca. 

Ks. Waldemar Kulbat

Wezwanie do miłości
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PLAN REKOLEKCJI Wielkopostnych
25-28 marca 2007

Niedziela 25. III. 2007 r. 
Msze św. o 730; 930; 1100; 1230; 1800 z naukami 
ogólnymi
1700 � Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
1900 � Nauka stanowa dla małżeństw,
także niesakramentalnych

Poniedziałek 26. III. 2007 r.
Msza św. o 1000 z nauką ogólną.
Nabożeństwo za zmarłych 
1700 Nauka dla dzieci szkolnych
Msza św. o 1800 z nauką ogólną
1930 Nauka stanowa dla młodzieży

Wtorek 27. III. 2007 r. 
Msza św. o 1000 z nauką ogólną.
Nabożeństwo dla chorych
1700 Nauka dla dzieci szkolnych 
Msza św. o 1800 z nauką ogólną
1930 Nauka stanowa dla młodzieży

Środa 28. III. 2007 r.:
Zakończenie rekolekcji dla wszystkich z od-
pustem zupełnym o godz. 1000 i 1800

SPOWIEDŹ ŚW. w środę 28 marca 2007 r. 
800 � 1000 i 1500 � 1800

Rekolekcje poprowadzi Ksiądz ze Zgroma-
dzenia Księży Sercanów 

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach.
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konto parafii:
Bank Millenium S.A.
28 1160 2202 0000 0000 6012 4586

konto ParaÞ alnego 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

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

Kancelaria parafialna:
pon., śr., pt. godz. 17.00 � 18.00
lipiec � sierpień: 
pt. 8.00 � 9.00 i 17.00 � 18.00

Spowiedź 
� 30 minut przed każdą mszą św.

Odwiedziny chorych 
- pierwszy piątek miesiąca od 8.00

Sakrament Chrztu św. 
� druga niedziela miesiąca na mszy 
św. o 11.00

Nabożeństwa 
w ciągu tygodnia:
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

Kurs przedmałżeński 
� rozpoczęcie: początek października 
i koniec lutego.

Dyżur charytatywny
 � wtorki i piątki od 17.00 do 18.00

KSIĘŻA:
Ks. Stanislaw Stelmaszek � proboszcz
Ks. Adrian Horak
Ks. Leszek Bajorski
Ks. Jacek Bigoń

Zajrzyj na stronę naszej paraÞ i 
w Internecie!!! 

�Nowe Tysiąclecie� � on line!!!

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl 

Parafia p.w. Odkupiciela Świata
51-113 Wrocław, ul. Macedońska 2, tel. 071/3275045

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl
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