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Cytaty nie na każdą okazję...
Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie. (Otto Ludwig)

Człowiek prawdziwie wielki tak jest wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bra-
mę śmierci. (Bolesław Miciński)

Przyszłość należy do tych co kochają, a nie do tych co nienawidzą; do tych co wie-
rzą, a nie do tych co nie wierzą. (Pius XII)

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźnie-
mu. (Mikołaj Gogol)

Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego. (Bernard Shaw)
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WSTĘPNIAK

O d parunastu dni trwamy w Wielkim Po-
ście. Już niedługo odprawimy rekolekcje 

wielkopostne. A ja  nie potrafię inaczej myśleć 
o tym czasie liturgicznym, jak o powrocie, 
o powrocie do Ojca. Dlatego na naszej okładce 
znalazła się słynna reprodukcja obrazu Rem-
brandta: „Powrót syna marnotrawnego”, by 
pomóc każdemu z nas odnaleźć drogę!

Holenderski malarz, chcąc ukazać Bożą 
miłość, wybrał starego, prawie ślepego męż-
czyznę. Każdy jednak szczegół postaci ojca 
– wyraz jego twarzy, postawa, barwa ubra-
nia, a przede wszystkim spokojny gest rąk 
– wyraża tę odwieczną prawdę o miłości Bo-
żej ku ludziom. Prawdziwym centrum obrazu 
są dłonie ojca. Na nich skupia się całe świa-
tło; w nich spotykają się przebaczenie, pojed-
nanie i uzdrowienie. Obie są zupełnie różne. 
Lewa ręka dotykająca ramienia syna jest sil-
na i umięśniona. Rozsunięte palce obejmują 
dużą część ramion i pleców marnotrawnego 
syna. Ta ręka nie tylko dotyka, ale, poprzez 
swą siłę, podtrzymuje. Natomiast prawa dłoń 
ani nie trzyma, ani nie chwyta. Jest dystyn-
gowana, delikatna i bardzo czuła, spoczywa 
na ramionach syna. Chce pieścić, głaskać, 
nieść pocieszenie. To jest dłoń matki. Kie-
dy dostrzega się tą różnicę między rękoma 
ojca otwiera się nowy świat zdarzeń. Ojciec 
nie jest tylko wielkim patriarchą. W równym 
stopniu co ojcem jest także i matką. Dotyka 
syna kobiecą i męską dłonią. On podtrzymu-

je, a ona pieści. On utwierdza, a ona pocie-
sza. Jest to rzeczywiście Bóg, w którym są 
w pełni obecne zarówno męskość, jak i ko-
biecość, ojcostwo, jak i macierzyństwo.

Na pewno nie można nie zwrócić swo-
jej uwagi  na wielki czerwony płaszcz ojca. 
Poprzez swój ciepły kolor i łukowaty kształt 
tworzy miejsce powitania, gdzie dobrze się 
znaleźć. Płaszcz okrywający pochylone cia-
ło starca przypomina namiot zapraszający 
zmęczonego wędrowca.

M łodzieniec, którego obejmuje i błogo-
sławi Ojciec jest nędzarzem. Opuścił 

dom jako człowiek dumny i bogaty, chcący 
żyć własnym życiem. Powraca, nie mając ni-
czego: pieniędzy, zdrowia, honoru, szacun-
ku do samego siebie, reputacji... wszystko 
stracił. Ma ogoloną głowę jak więzień.

Klęczący syn nie ma płaszcza. Jego żółto-
brązowa, podarta bielizna ledwie przykrywa 
wyniszczone ciało, z którego uszła wszelka 
siła. Jest to człowiek wydziedziczony z wszyst-
kiego... oprócz jednej rzeczy – swego miecza. 
Jedynym znakiem godności, który mu pozo-
staje, jest krótki miecz zawieszony u biodra 
– oznaka jego szlachectwa. Nawet w swym 
ogromnym poniżeniu nie wyrzekł się prawdy, 
że jest synem swego ojca. Ten miecz jest zatem 
po to, by pokazać, że choć wrócił jak żebrak 
i wygnaniec, nie zapomniał, iż wciąż jest sy-
nem swego ojca! Właśnie to cenne i niezapo-
mniane synostwo kazało mu powrócić.

Tak to bowiem jest, że niekiedy trzeba 
odejść tak daleko i upaść tak nisko, i wracać 
tak długo, żeby zrozumieć, że u Ojca wszystko 
pozostaje jak dawniej – może tylko przebacze-
nie jest większe – i od tej pory z drżącym ser-
cem „Miłość” pisze się wielką literą. Życzmy 
sobie zatem nawzajem udanych powrotów.

S. M. Olga Wojdag CSSE
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K oncert rozpoczęły dzieci ze scholi pa-
rafialnej, prowadzonej przez p. Marka 

Kalinowskiego i Siostrę Olgę. Dzieci śpie-
wały kolędy bardzo spontanicznie i z wielką 
radością, upiększając część wykonywanych 
utworów grą na skrzypcach i akordeonie. 
Słuchaliśmy ich z dużą przyjemnością, na-
gradzając gromkimi brawami.

Po scholce wystąpili nasi goście – chór 
katedralny pod dyrekcją Klemensa Kamiń-
skiego – w którym śpiewa również nasz orga-
nista, pan Adam. W ich wykonaniu usłysze-
liśmy kolędy znane i mniej znane, niektóre 
z akompaniamentem zespołu muzycznego.

Na zakończenie koncertu, dzieci ze schol-
ki wraz z panem Markiem i Siostrą Olgą, wy-
konały piękną kompozycję Marka Kalinow-
skiego – „Narodził się w stajni” – kolędę zu-
pełnie nową, ale jakże wzruszającą.

D oceniając ogrom pracy włożonej w przy-
gotowanie koncertu, wszystkim wyko-

nawcom dziękujemy za piękny śpiew i mile 
spędzony wieczór. Szkoda, że nie było żad-
nego z naszych duszpasterzy. To głównie od 
ich przychylnego zainteresowania zależy, czy 
kolejna muzyczna inicjatywa w naszej para-
fii nie zostanie zaprzepaszczona, nie zniknie 
jak meteor, a my będziemy zdani wyłącznie 
na występy gości z innych wspólnot. n

Hej, kolędo leć!
GRAŻYNA KRYZA

Tradycyjnie już, na koniec okresu kolędowego, mieliśmy przyjemność wysłu-
chać koncertu kolęd, który odbył się w naszym kościele w niedzielę, 26 stycz-
nia, po wieczornej Mszy św. 
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N aszą zabawę prowadził zespół „Marek 
i Jarek” oraz Siostra Olga. Byli rów-

nież rodzice. Dzieci były ładnie poprzebie-
rane – była Pipi, Zmora, Wdowa, Krówka, 
Sportowiec i wiele innych ciekawych posta-
ci. Zespół przygotował mnóstwo konkursów, 
takich jak układanie wieży z klocków, roz-
poznawanie głosów sławnych ludzi, których 
słuchamy bądź oglądamy na co dzień, na-
śladowanie i odgadywanie głosów i zacho-
wań zwierząt przedstawianych przez dzieci. 
„Marek i Jarek” grali stare i nowe przeboje, 
które szybko rozpoznawaliśmy i tańczyliśmy 
w rytm granej piosenki. Sala była przyozdo-
biona kolorowymi światłami, a laser wyświe-
tlał na suficie niesamowite kształty.

Zabawa skończyła się o godz. 1300, wszyst-
kim bardzo się podobała i wracali do domu ze 
smutnymi minami, żałując, że trwała tak krót-
ko. Ci, którzy nie byli, niech zazdroszczą! n

W sobotę, 1 marca 2003, w salce obok kaplicy, zorganizowany został Karna-
wałowy Bal Przebierańców dla dzieci z naszej parafii.

JOLA ZATŁOKIEWICZ, MARTA DZIADOSZ

Bal Przebierańców
fot. S
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D uchowa Adopcja wynika z Jasnogór-
skich Ślubów Narodu i jest jedną z form 

ich wypełnienia. Poprzez modlitwę wier-
ni bronią daru życia jako największej ła-
ski Ojca Wszelkiego Życia i najcenniejsze-
go skarbu Narodu. Istotą Duchowej Adopcji 
jest modlitwa w intencji ocalenia zagrożo-
nego dziecka poczętego w łonie matki oraz 
jego godnego życia po urodzeniu – dziec-
ka, którego imię jest znane jedynie Bogu. 
Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega 
na codziennym odmawianiu jednej tajem-
nicy Różańca – radosnej, światła, bolesnej 
lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś 
Mario) oraz specjalnej modlitwy w inten-
cji dziecka i jego rodziców. Zaleca się tak-
że podjęcie ofiary w dowolnej formie, mają-
cej na celu wynagrodzenie Bogu za grzechy 
dzieciobójstwa. Przykłady ofiar: częsta spo-
wiedź i Komunia święta w intencji dziecka 
i jego rodziców, udział w nabożeństwach 
majowych i czerwcowych, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, czytanie Pisma 
świętego, pomoc materialna potrzebują-
cym, samotnym matkom, post itp.

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głę-
bokie zranienia wewnętrzne spowodowane 
grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać 
wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc po-

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

DAR ŻYCIA
ANNA KRAWCZYK

Święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca) jest obchodzone w Kościele jako 
Dzień Świętości Życia. W tym dniu we wspólnotach parafialnych wiele osób 
rozpoczyna modlitwę w intencji obrony życia dzieci nienarodzonych, czyli tzw. 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

14 tygodni
od momentu
poczęcia

14 tygodni
od momentu
poczęcia
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kój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bez-
interesowny i osobisty dar (modlitwa, ofiara 
i post), pomaga, w szczególności ludziom mło-
dym, kształtować charakter, walczyć z ego-
izmem, odkrywać radość odpowiedzialnego 
rodzicielstwa.

Duchową Adopcję podjąć może każ-
dy – osoby świeckie, konsekrowane, męż-
czyźni i kobiety, ludzie w różnym wieku. 
Jedynie dzieci czynią to pod opieką rodzi-
ców. Osoba angażująca się w Duchową Ad-
opcję dziecka spełnia zaszczytny akt ofiary. 
Chociaż nie widzi tego dziecka, nie przytu-
li, nie przygarnie do serca – broni jego ży-
cia. Staje się przez modlitwę jego szczegól-
nym obrońcą i opiekunem. 

„Panie Jezu (...) daj rodzicom miłość 
i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili 
przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś” 

– prosimy w codziennej modlitwie. Wy-
powiadając te słowa, modlimy się również 
o zmianę nastawienia rodziców do zagrożo-
nego dziecka – o nowe, pełne miłości i ak-
ceptacji, ukształtowanie ich psychiki. Każ-
dy z nas może stanąć w obronie jednego 
– „swojego” dziecka. Może osłonić zagro-
żone śmiercią dziecko płaszczem modlitwy, 
Komunii świętej i ofiary.

R ównież w naszej wspólnocie, 25 mar-
ca, zamierzamy przeprowadzić Ducho-

wą Adopcję Dziecka Poczętego. Może i Ty 
czujesz, że jesteś powołany do modlitwy 
w intencji obrony zagrożonego życia dziec-
ka. Przyjdź na spotkanie organizacyjne, 
które odbędzie się w poniedziałek 24 marca 
po Mszy św. wieczornej w salce w podzie-
miach kościoła. n

O, Madonno
Matko Dobrego Macierzyństwa
stojąca na straży
budzącego się życia.
Akuszerko pszczół i motyli,
leśna siostrzyczko
strzegąca każdej nory i gniazda.
. . . . .
Macham do Ciebie
białą pieluszką.
Wejdź do mojego domu, Mario.
Przytul i moje maleństwo
do swojego przeczystego łona
. . . . .
Matko Boska od skwaszonego mleka,
od przypalonej kaszy manny.
. . . . .
Pokażę Ci pierwszy ząbek
mojego dziecka.
Spraw, aby miało piękny uśmiech
dla każdego człowieka.
. . . . .
Panno kolędowa (...),

z wianuszkiem aniołów
stojąca przy łóżeczkach
naszych dzieci.
Pobłogosław wszystkie matczyne
kołysanki.
. . . . .
Ucz nas Słowa,
które było na początku.
Mowę naszą oczyść
z bełkotu przekleństw,
złorzeczeń, wyuzdanych słów.
. . . . .
Doglądaj kroku
każdego swojego dziecka
Pilnuj i mojego maleństwa.

Macham do Ciebie
białą pieluszką.
Z moim dzieckiem
przywołuję Cię
pierwszym jego słowem:
– Mamo.

Stanisława Kopiec

Apostrofa do Madonny Dobrego Macierzyństwa
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Trochę historii

W pierwszych wiekach Kościoła post 
przedwielkanocny trwał krótko i był bar-
dzo surowy. W połowie III wieku zasadni-
czo poszczono tydzień. Potem pojawił się 
post dwutygodniowy, wydłużany kolejno do 
czterdziestu, pięćdziesięciu a nawet siedem-
dziesięciu dni. Ostatecznie praktyka postu 
przedwielkanocnego została ujednolicona 
w całym Kościele przez papieża św. Grze-

gorza Wielkiego w VI wieku i objęła okres 
czterdziestu dni, nie wliczając niedziel. Nie-
dziele były w praktyce Kościoła zawsze dnia-
mi radości. Okres 40 dni jest pamiątką 40 dni 
postu Jezusa na pustyni i 40 lat błąkania się 
ludu wybranego po ucieczce z Egiptu.

Posypywanie głów popiołem i obyczaje 
wielkopostne

Liturgiczny okres czterdziestodniowego 
Wielkiego Postu rozpoczyna się we Środę 
Popielcową, która nazwę swą przyjęła z ob-
rzędu posypywania popiołem głów grzesz-
ników na znak żałoby i pokuty. Pierwsze 
świadectwa o święceniu popiołu pochodzą 
z X wieku. W następnym wieku papież 
Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obo-
wiązujący w całym kościele. W tym też cza-
sie ustalono, że popiół do posypywania głów 
wiernych ma pochodzić z palm poświę-
conych w Niedzielę Palmową poprzednie-
go roku. Posypując głowy wiernych kapłan 
wypowiada zdanie, przypominające o kon-
sekwencji grzechu pierwszych rodziców: 
„pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś 
i w proch się obrócisz”. Przyjęcie popiołu 

Wielki  Post
MAGDALENA GRODECKA

Okres liturgiczny Wielkiego Postu jest czterdziestodniowym przygotowaniem 
wiernych do pełnego i owocnego przeżycia największej chrześcijańskiej uroczy-
stości – Świąt Paschalnych. Rozpoczyna się on Środą Popielcową i trwa do po-
czątku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
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oznaczało pokorne uznanie słabości ludzkiej 
oraz gotowość wewnętrznego odrodzenia.

W Środę Popielcową – zgodnie z kano-
nami Kodeksu Prawa Kanonicznego – wier-
nych obowiązuje wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych i post ścisły (trzy posił-
ki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). 
Prawem o wstrzemięźliwości są związani 
wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem 
o poście – osoby pełnoletnie, do rozpoczę-
cia 60 roku życia. W okresie Wielkiego Po-
stu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, 
Kościół, przypominając słowa Jezusa, pro-
ponuje trzy drogi przybliżania do Boga: 
post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego 
okresu jest dość wyciszona. Dominującym 
kolorem szat liturgicznych jest fiolet. W Wiel-
kim Poście zakazane jest przyozdabianie oł-
tarza kwiatami, zaś gra na instrumentach do-
zwolona tylko w celu podtrzymania śpiewu, 
co jest zgodne z okresem pokutnym. Z ob-
rzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn 
„Chwała na wysokości Bogu” oraz radosna 
aklamacja „Alleluja” śpiewana przed odczy-
taniem fragmentu Ewangelii.

Okres Wielkiego Postu winien służyć 
nie tylko wspominaniu wydarzeń opisanych 
przez ewangelistów. Jest on swego rodzaju 
zaproszeniem do podjęcia osobistego wy-
siłku, pokonywania własnych wad, zwróce-
nia baczniejszej uwagi na potrzeby otacza-
jących nas ludzi, wreszcie – do duchowego 
wzrostu, który pomoże bardziej świadomie 
przeżyć Święta Wielkanocne.

Nabożeństwa wielkopostne

Nabożeństwem pasyjnym, które jest 
nierozłącznie związane z przeżywaniem 
Wielkiego Postu oraz formą czci i adora-
cji Chrystusowej Męki jest Droga Krzyżo-
wa. Odprawiana jest w każdy piątek Wiel-

kiego Postu, a szczególnie uroczystoście 
w Wielki Piątek. Obecny kształt nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej jest wynikiem wie-
lowiekowej ewolucji w kształtowaniu się 
pasyjnej pobożności wiernych oraz chrze-
ścijańskiej świadomości, w której miejsce 
centralne zajmuje Męka, Śmierć i Zmar-
twychwstanie Chrystusa. Papież Pius IX 
w 1859 roku przypisał do tego nabożeń-
stwa odpust zupełny.

Do najbardziej ulubionych nabożeństw 
wielkopostnych, które nadal cieszą się wiel-
ką frekwencją wiernych jest nabożeństwo 
„Gorzkich Żali”. W niedzielne popołudnia, 
przed wystawionym uroczyście Najświęt-
szym Sakramentem, wierni śpiewają rzewne 
hymny i kantyki o treści pasyjnej. „Gorzkie 
Żale” po raz pierwszy odprawiono w war-
szawskim kościele św. Krzyża w 1707 roku 
i w krótkim czasie nabożeństwo to rozpo-
wszechniło się w całej naszej Ojczyźnie.

Czterdziestodniowy Wieki Post zamy-
kany jest obchodami liturgii Wielkiego Ty-
godnia, które rozpoczynają się w Niedzie-
lę Palmową, czyli ostatnią niedzielę przed 
świętami Zmartwychwstania. n
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Opowiedz, jak rozpoczęła się Twoja 
przygoda z muzykowaniem?

Na początku szkoły średniej zapragną-
łem mieć gitarę, tak nagle. Trzy dni stałem 
w kolejce, aby kupić sobie upragniony in-
strument. Była to największa polska gita-
ra – H-20. Kompletnie się na tym nie zna-
łem, za dobrze nie stroiła, ale – jak na tamte 
czasy – to i tak była rewelacja. Po roku cza-
su zacząłem nawet łapać chwyty barré. Póź-
niej zafascynowałem się instrumentami per-
kusyjnymi, w liceum grałem w zespole jako 
perkusista. Potem rozpoczęła się moja przy-
goda z muzyką chrześcijańską, występowa-
łem w zespołach młodzieżowych – „Asy-
żu”, a następnie – „Porcjunkuli”. Pisałem 
swoje piosenki, aranżacje. Podobało mi się 
to coraz bardziej. Wszystkiego nauczyłem 
się sam. Dopiero potem rozpocząłem naukę 
w szkole muzycznej, w klasie wokalu. Już 

jako muzyk zawodowy pracowałem z dzie-
cięcym zespołem „Mały Asyż”.

Jaki wpływ miała na Ciebie eduka-
cja muzyczna? Czy pomogła Ci odnaleźć 
własny styl?

Szkoła nauczyła mnie szacunku do in-
nych twórców. Wypracować własny styl i na-
uczyć się aranżowania musiałem sam. Były 
to lata pracy, ćwiczeń oraz wiele godzin spę-
dzonych przed komputerem.

Czego lubisz słuchać? Co działa na 
Ciebie inspirująco?

Jestem zafascynowany twórczością aran-
żacyjną Grzegorza Turnaua. Zawsze też lu-
biłem słuchać Andrzeja Zauchę, byłem nim 
zafascynowany. Z muzyki elektronicznej 
słucham najczęściej płytę Vangelisa pt. „Pri-
vate collection”.

Muuuzyk
Prezentujemy sylwetkę naszego parafiani-
na – Marka Kalinowskiego, dzięki któremu 
od dwóch lat odbywają się zabawy karna-
wałowe dla dzieci z parafii i który od wrze-
śnia 2002 roku prowadzi scholę dziecięcą.
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Twoje ulubione piosenki...
Pieśń „Ludu, mój ludu”, a z tych „po-

wszechnych” to oczywiście piosenki Grze-
gorza Turnaua – „Liryka”, „Między ci-
sza a ciszą” oraz Ryszarda Rynkowskiego 
– „Intymnie”. Ostatnio często słucham Shani 
Twain, oczarowany jestem również piosenką 
Mieczysława Szcześniaka „Twoja miłość”.

Do jakiej piosenki wykonałeś swój 
pierwszy aranż?

W szkole musiałem nauczyć się wiersza 
z języka rosyjskiego. Było to dla mnie trud-
ne. Nauczyłem się więc go śpiewać... Potem 
często wykorzystywałem taki sposób nauki. 
Największymi jednak moimi osiągnięciami 
było napisanie muzyki do spektaklu „Krzysz-
tof Kamil Baczyński – Wybór” oraz audycji 
Telewizji Wrocław opowiadającej o książ-
ce Umberto Eco „Imię róży”. Kiedy opraco-
wywałem pierwszy z tych spektakli miałem 
17 lat. Był on wystawiany wielokrotnie w ko-
ściołach i domach kultury.

Oprócz płyt wydanych z „Asyżem” 
i „Małym Asyżem” masz na swoim kon-
cie autorski album „Bóg jest”. To Twoja 
pierwsza solowa płyta. Jak powstała?

Ta płyta powstała... tak w międzyczasie. 
W trakcie tegorocznych rekolekcji, 25 mar-
ca w kaplicy, będę miał możliwość zapre-
zentowania jej naszej młodzieży.

Na co dzień grasz w duecie „Marek i Ja-
rek”. W czym się specjalizujecie?

W duecie gram z Jarkiem Pawlickim. Pra-
cujemy z dziećmi. To lubię najbardziej, za-
wsze to chciałem robić. Występujemy na za-
bawach dla dzieci – w czasie karnawału, 
świąt, na Dzień Dziecka, na festynach. Opra-
cowaliśmy też programy tematyczne, np. dla 
przedszkolaków o bezpieczeństwie na dro-

dze. W tej chwili przygotowujemy program 
– „Boże Narodzenie w kulturach świata”.

Jakie masz plany na przyszłość?
Chciałbym przepracować aranżacyjnie 

swoje starsze utwory. Marzyłoby mi się za-
prezentowanie różnych form w naszej para-
fii. Mam też nadzieję, że owocnie będzie się 
rozwijała moja praca ze scholką i Siostrą.

Powiedz kilka słów o sobie, prywatnie...
Jestem pasjonatem! Tak po prostu. Na 

okładce płyty „Bóg jest” napisałem, że chciał-
bym, aby te piosenki pomagały innym, a naj-
bardziej... mnie samemu. Jestem Polakiem, 
katolikiem (czasami może błądzącym, ale 
jednak), szczęśliwym mężem i ojcem – córka 
urodziła się w moje urodziny, a syn poszedł 
w moje ślady – i to bez nacisków.

O czym marzysz?
Aby w naszej scholce było więcej osób!

Wywiad przeprowadziła S. Olga Wojdag

fot. R
yszard K

ryza
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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
PADWA – LORETO – SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE CASSINO – RZYM – ASYŻ – WENECJA

Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Włoch
organizowanej przez proboszcza Parafii Odkupiciela Świata

w terminie od 6 do 15 czerwca 2003 r.

06.06. Wyjazd o godz. 1700. Przejazd nocą przez Czechy, Austrię do Włoch.

07.06.  Przyjazd do Padwy około godz. 1200. Msza święta w Bazylice Św. Antoniego. 
Zwiedzanie bazyliki i spacer do centrum Padwy, budynki Uniwersytetu, Ratusz, 
place Erbe i Frutti. Dojazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

08.06.  Przejazd do Loreto. Msza święta i zwiedzanie Sanktuarium Domku Maryi. Do-
jazd do San Giovanni Rotondo – miasteczka związanego z życiem Ojca Pio (pa-
rafia i grób świętego). Obiadokolacja i nocleg.

09.06.  Zwiedzanie miejsc związanych z Ojcem Pio i przejazd na Monte Cassino (opac-
two benedyktyńskie i cmentarz żołnierzy polskich). Dojazd do Rzymu na cztery 
kolejne noclegi.

10.06.  Zwiedzanie Rzymu – Bazylika i Plac Św. Piotra, muzea watykańskie, Plac i Scho-
dy Hiszpańskie, place barokowe Rzymu (Rotonda, Nawona, Colonna), Fontanna 
di Trevi, Bazylika Św. Pawła za Murami.

11.06.  Audiencja generalna u Ojca Świętego. Zwiedzanie Rzymu antycznego (Fora Ce-
sarskie, Forum Romanum, Kapitol, Koloseum, Plac Wenecki).

12.06.  Zwiedzanie Rzymu – Bazylika Św. Jana na Lateranie, S. Maria Maggiore, Plac 
Republiki, Kwirynał, Katakumby.

13.06.  Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Porcjunkuli, Bazyliki Świętego Franciszka i za-
bytków miasta. Przejazd i zwiedzanie San Marino, najstarszej republiki świata. 
Dojazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

14.06.  Przejazd do Wenecji. Spacer po wyspach miasta do najważniejszych zabytków 
– Most Rialto, Plac i Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Most Sospiri. Przepły-
nięcie kanałem Grande do parkingu. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.

15.06.  Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

Cena 1.420 zł obejmuje – przejazd autokarem zachodnim (wideo, barek, 
toaleta), opiekę pilota, ubezpieczenie NW i KL, wspólne wstępy (Katakumby, 
Muzea Watykańskie, tramwaj w Wenecji), siedem noclegów ze śniadaniami 

i obiadokolacjami w hotelach, pokoje 2- i 3-osobowe.

Zapisy w zakrystii z gwarancyjną wpłatą w wysokości 500 zł.
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...jest spółką doradztwa podatkowego, wpisaną decyzją Ministra 
Finansów Rzeczpospolitej Polskiej na listę osób prawnych uprawnio-
nych do wykonywania doradztwa podatkowego. Spółka zbudowa-
na została na bazie biura rachunkowego z ośmioletnim doświadcze-
niem rynkowym. 

W ramach oferowanych usług gwarantujemy rzetelne dokumento-
wanie prowadzonej działalności gospodarczej zarówno pod względem 
podatkowym jak i rachunkowościowym. Sporządzamy deklaracje po-
datkowe oraz ZUS-owskie, naliczamy wynagrodzenia pracownikom 
naszych Klientów. Obsługujemy osoby fizyczne i prawne; prowadzące 
podatkowe księgi przychodów i rozchodów jak i pełną księgowość.

Poza technicznym dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych 
oferujemy usługi doradztwa podatkowego oraz szeroko rozumianego 
konsultingu gospodarczego.

Doświadczona i permanentnie doszkalana kadra pracowników 
merytorycznych Spółki gwarantuje kompleksową obsługę naszych 
Klientów działających w „gąszczu” zmieniających się przepisów po-
datkowych, standardów rachunkowości oraz dynamizujących się 
usług finansowych, w tym bankowych. W przypadkach wykraczają-
cych poza obszar naszych zwyczajnych zainteresowań współpracu-
jemy z ekspertami zewnętrznymi.

Nie prezentujemy sztywnego cennika oferowanych usług ze wzglę-
du na wielość parametrów determinujących ostateczną cenę. Oświad-
czamy jednak, że oferujemy ceny ze średniego przedziału cen rynko-
wych, każdorazowo negocjowane z nowym Klientem. W przypadku 
długotrwałej współpracy stosujemy okresowe bonifikaty dla Klientów 
przechodzących przejściową dekoniunkturę rynkową.

53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 67
tel./fax (0-71) 342 84 60, tel. (0-71) 342 89 07, e-mail: ddb@op.pl

Dom Doradztwa Biznesowego
Progres Sp. z o.o.
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Badania ankietowe
dolnośląskiej policji

ASP. SZTAB. RYSZARD ZAREMBA

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam wyniki ankiety badającej społeczną oce-
nę poczucia bezpieczeństwa i pracę policji we Wrocławiu. Biorąc pod uwagę 
specyfikę dużej aglomeracji miejskiej i status miasta wojewódzkiego, badaniom 
poddano 562 osoby. Wypełnione ankiety zwróciło 95,4% ogółu badanych, co 
może świadczyć zarówno o dużym zainteresowaniu społeczeństwa tematem 
badań, jak również o efektywności metody badawczej.

N a pytanie – czy czujesz się bezpiecz-
nie w miejscu zamieszkania – „tak” 

i „raczej tak” odpowiedziało 58% ankie-
towanych. 34,3% respondentów nie czuje 
się bezpiecznie (odpowiedzi „nie” i „raczej 
nie”). Średnia dla całego województwa wy-
nosi odpowiednio 65,6% i 24,7%. 60,7% ba-
danych deklaruje, iż nie było nigdy ofiarami 
przestępstwa. Liczną grupę – 39,3% bada-
nych – stanowiły jednak osoby, które zazna-
czyły w ankiecie, że były ofiarami przestęp-
stwa, w tym 13,5% nie zgłosiło tego faktu 
policji. 20% ankietowanych obawia się, że 
może zostać ofiarą przestępstwa w miejscu 
swojego zamieszkania (średnia wojewódzka 
16,5%). Po zmierzchu już 38,9% pytanych 
przejawia taką obawę. Z kolei 14,4% bada-
nych nie obawia się zostać ofiarą przestęp-
stwa (średnia dla całego województwa wy-
nosi 17,3%).

Spośród ogólnej liczby badanych bli-
sko 55% wrocławian deklaruje, że rzadko 
widuje patrole policyjne w rejonie swojego 
miejsca zamieszkania (średnia wojewódzka 
50,7%), a 26% respondentów nie widuje ich 
wcale. Tylko 13,5% ankietowanych często 

widuje patrole policyjne (przy średniej wo-
jewódzkiej 22,8%).

Na pytanie „Jak na podstawie własnych 
obserwacji i doświadczeń oceniasz poli-
cję w swojej miejscowości?” aż 46,6% ba-
danych udzieliło odpowiedzi „nie mam 
zdania”, a więc uchyliło się od dobrej jak 
i złej oceny pracy policji. Dobrze oceni-
ło ją 27,9% badanych (średnia wojewódz-
ka 38,8%), „źle” – 25,6%. 37,3% ankieto-
wanych wrocławian zna swojego dzielnico-
wego (w tym 24,3% kontaktowało się z nim 
w bieżącym roku, a 13% zna swojego dziel-
nicowego, mimo że nie miało potrzeby się 
z nim kontaktować). 26,5% badanych nie 
wie w ogóle, kto jest dzielnicowym w ich 
miejscu zamieszkania, a 36,3% deklaruje, 
że nie widzi potrzeby kontaktu ze swoim 
dzielnicowym.

O tym, że „ludzie we własnym interesie 
powinni pomagać policji w jej pracy, wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe”, przekona-
nych jest 69,1% ankietowanych. Natomiast 
25,4% respondentów uważa, że „policja 
sama powinna dbać o zapewnienie spokoju 
i bezpieczeństwa”. Na pytanie „Czy wziął-
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byś udział w realizacji programu, zmie-
rzającego do zredukowania przestępczości 
i podniesienia bezpieczeństwa obywateli?” 
51,5% ankietowanych wrocławian odpowia-
dało twierdząco, a 13,6% wspomogłoby fi-
nansowo konkretne działania.

Według ocen respondentów szczegól-
ny wpływ na skuteczność działań zmierza-
jących do zwiększenia bezpieczeństwa we 
Wrocławiu miałoby przede wszystkim:

– zwiększenie patroli policyjnych – 26,2%;
– zagospodarowanie czasu wolnego dzie-

ci i młodzieży – 20,5%;
– zamontowanie kamer w miejscach za-

grożonych przestępczością – 13,6%;
– włączenie społeczeństwa oraz insty-

tucji w realizację programów mających na 
celu ograniczenie zagrożenia przestępczo-
ścią – 10,5%.

Prowadzone badania wykazały również, 
że priorytetem działania policji wrocław-

skiej w zakresie zwalczania przestępczości 
powinno być w bieżącym roku:

– zwalczanie chuligaństwa i wandalizmu 
– 13,7%;

– czynności zmierzające do ograniczania 
produkcji i handlu narkotykami – 13,6%;

– reagowanie na spożywanie alkoholu 
w miejscach publicznych – 9,1%;

– podjęcie działań zmierzających do ogra-
niczenia demoralizacji i przestępczości wśród 
nieletnich – 8,5%.

W nioski wynikające z badań zostały 
uwzględnione przez Komendanta 

Miejskiego Policji we Wrocławiu w plano-
waniu zadań dla wrocławskich komisaria-
tów policji. Mam nadzieję, że podjęte przez 
policjantów działania zostaną dostrzeżone 
przez społeczeństwo i znajdą odzwiercie-
dlenie w opiniach wyrażanych w trakcie ko-
lejnych badań ankietowych. n

REKLAMA

POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW

KLANZA
... to instytucja pozarządowa skupiająca zaintereso-
wanych ożywieniem procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego w pracy z grupą przez stosowanie aktywi-
zujących metod opartych na pedagogice zabawy.
... prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych, 
organizuje festyny i imprezy dla różnych grup, skiero-
wane do dzieci, młodzieży i dorosłych i organizuje te-
matyczne spotkania otwarte dla zainteresowanych.

Klanza t o  wyśmie n i t a  zabawa,  k t ó ra i nsp i r u je  do poszuk iwań 
i  pomaga we w ł asnym rozwoju !

Bl iższych informacj i udzie la: I rena Kal inowska, tel.  kom. 0-609 841 674
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Plan rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii
Dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – 24–26.03.2003 r.

ð  Zajęcia w X Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 32 w godzinach przed-
południowych według planów szczegółowych (Msze święte, przedstawienie 
teatralne, konferencje, praca w grupach, koncert Marka Kalinowskiego)

ð  Zajęcia dla młodzieży uczącej się poza parafią – codziennie w kaplicy o godz. 1930

ð  W ostatni dzień Msza św. i spowiedź według planów szczegółowych

Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 – 30.03–1.04.2003 r.

ð  Wprowadzenie do tematu „Jezus żyje” – 30 marca na Mszach św. w kościele 
parafialnym miejsca zamieszkania.

ð  W dniach 31.03 i 1.04 zajęcia w szkole w godzinach przedpołudniowych we-
dług planów szczegółowych (konferencja, śpiew, praca w grupach)

ð  Zajęcia dla dzieci uczących się poza parafią – codziennie w kaplicy o godz. 1700

ð  W ostatni dzień Msza św. i spowiedź wielkopostna w kościele przy ulicy Bał-
kańskiej według planów szczegółowych

Dla dorosłych – 6–9.04.2003 r.

6.04 (niedziela)
ð Msze św. z naukami ogólnymi o godz. 730, 930,
 1100, 1230, 1800

ð Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1700

ð Nauka stanowa dla małżeństw (także niesakra-
 mentalnych) o godz. 1900

7 i 8.04 (poniedziałek i wtorek)
ð Msze św. z naukami ogólnymi o godz. 1000 i 1800

9.04 (środa)
ð Zakończenie rekolekcji połączone z odpustem 
 zupełnym o godz. 1000 i 1800

ð Spowiedź wielkopostna w godzinach od 800 do 
 1000 oraz od 1500 do 1800

Serdecznie zachęcamy 
do aktywnego wzięcia udziału!
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26 stycznia, w niedzielny wieczór, w naszym kościele wystąpiła z koncertem kolęd 
i polskich pastorałek schola parafialna i chór katedralny wraz z zespołem kameralnym. 
Licznie zgromadzeni parafianie, w bożonarodzeniowym nastroju wysłuchali pięknego, za-
prezentowanego na wysokim poziomie artystycznym, kolędowania na żywo.

 
2 lutego przypadło Święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji czczone jako 

święto Matki Bożej Gromnicznej. Na każdej Mszy św., zgodnie ze staropolską tradycją, po-
święcone zostały przyniesione przez parafian gromnice. Podczas Mszy św. o 1230 poświę-
cony został sztandar Wspólnoty Żywego Różańca oraz dwa ornaty zakupione z ofiar para-
fian złożonych z wypominkami za zmarłych. W tym dniu rozpoczęła się w naszej parafii 
peregrynacja Różańca świętego i obrazu Matki Bożej do rodzin katolickich zamieszkują-
cych na Polance, jako wyraz udziału parafian w obchodach Roku Różańca Świętego, ogło-
szonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

11 lutego obchodzono Światowy Dzień Chorego. W tym dniu chorzy z naszej parafii 
uczestniczyli we Mszy św., po której zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez panie z Parafialnego Zespołu Caritas. Każdej rodzinie dotkniętej doświadcze-
niem choroby życzymy, aby nigdy nie zapomniała o stałej obecności Bożej i o litościwym 
wejrzeniu ku niej Niepokalanej Matki.

16 lutego ks. Proboszcz zwrócił się do parafian z apelem o pomoc polskim rodzinom 
żyjącym na Ukrainie w okolicy miasta Chmielnicki. Wiele z tych rodzin żyje w skrajnej 
biedzie. Zbiórka darów rzeczowych została przeprowadzona w okresie dwóch pierwszych 
tygodni Wielkiego Postu, a w ich przekazaniu na Ukrainę pomoże redaktor Telewizji Wro-
cław, pani Grażyna Orłowska-Sondej. Dla naszej wspólnoty parafialnej jest to okazja do 
wypełnienia jednego z kościelnych zaleceń pokuty wielkopostnej – jałmużny dla biedniej-
szych od nas. Za przekazane dary serdecznie dziękujemy.

1 marca w sali za kaplicą odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z parafii. Imprezę 
poprowadził charytatywnie zespół muzyczny Marek i Jarek, który tworzą Marek Kalinow-
ski i Jarek Pawlicki. Uczestnicy dziękują za dobrą zabawę.

Wcześniej niż w latach ubiegłych rozpoczęły się prace budowlane w naszym kościele. 
W lutym rozpoczęto tynkowanie ścian wewnątrz kościoła oraz zostały zamontowane do-
datkowe drzwi, tzw. wiatrołapy. Koszt tej drugiej inwestycji wyniósł 43.000 zł. Dzięki tym 
drzwiom zminimalizowane zostaną przeciągi, a zimą będzie niewątpliwie cieplej. Ks. Pro-
boszcz i Rada Parafialna zwrócili się do rodzin naszej parafii z prośbą o pomoc w sfinan-
sowaniu tego zakupu w formie nadzwyczajnej cegiełki, bowiem comiesięczne ofiary prze-
znaczono na wykonanie tynków i ocieplenie dachów w kaplicach.

W związku z pracami budowlanymi w kościele, nabożeństwa w dni powszednie odby-
wają się w kaplicy. Już pierwsze nabożeństwa Drogi Krzyżowej, na których zgromadziło 
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się sporo wiernych, wykazały jak bardzo potrzebny jest nam nowy kościół i jak wielki sens 
tkwi w wysiłku i ofiarności wszystkich parafian.

5 marca, w Środę Popielcową, wierni licznie uczestniczyli w Mszach św. połączonych 
z ceremonią posypania głów popiołem – symbolem uznania przed Miłosiernym Bogiem 
grzeszności człowieka.

W comiesięcznej zbiórce cegiełek na kontynuację budowy naszego kościoła uczestni-
czyło w styczniu 31,6%, a w lutym – 35,5% rodzin naszej parafii. Współpracownicy Rady 
Parafialnej w styczniu zebrali 9.888 zł, a w lutym – 9.891 zł.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wpłat na budowę kościoła w okresie od 1995 do 
2002 r. z rozbiciem na poszczególne ulice parafii. W zestawieniu jako „zawsze” rozumie-
my ofiary złożone przynajmniej raz w roku, a jako „czasami” – ofiary złożone przynajm-
niej raz w ciągu 7 lat:
ul. Obornicka (1020 rodzin) – zawsze: 172 czasami: 678 nigdy: 170
ul. Macedońska (352 rodziny) – zawsze: 50 czasami: 182 nigdy: 120
ul. Żmigrodzka (412 rodzin) – zawsze: 38 czasami: 264 nigdy: 110
ul. Zaułek Rogoziński (480 rodzin) – zawsze: 34 czasami: 390 nigdy: 56
ul. Na Polance (314 rodzin) – zawsze: 35 czasami: 204 nigdy: 75
ul. Broniewskiego (130 rodzin) – zawsze: 6 czasami: 93 nigdy: 31
ul. Młynarska (20 rodzin) – zawsze: 5 czasami: 10 nigdy: 5
ul. Ćwiczebna (46 rodzin) – zawsze: 3 czasami: 28 nigdy: 15
ul. Parnickiego (277 rodzin) – zawsze: 18 czasami: 183 nigdy: 76
ul. Kwiatowa (14 rodzin) – zawsze: 3 czasami: 8 nigdy: 3
Łącznie na  3095 rodzin – zawsze: 364 czasami: 2040 nigdy: 661

Kochana Grażynko – nasza niezastąpiona Pani Korektor!
Przewielebny  Księże Ryszardzie!

Szanowny Panie Ryszardzie od fotografowania!
Drogi nasz Policjancie!

W Wasze Imieniny pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech zawsze towarzyszy Wam świadomość, że możemy kochać tylko dlatego, 

iż zrodziliśmy się z miłości, że możemy dawać tylko dlatego, 
iż nasze życie jest darem i że możemy uwolnić drugich tylko dlatego, że zostaliśmy 

uwolnieni przez Tego, którego serce jest większe od naszego!

Szczęść Wam Boże!
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P L A N P R ACY D USZPASTE RSK I E J
ð  Lektorzy i Liturgiczna Służba Ołtarza Osób 

Dorosłych – spotkania w czwartki, godz. 1845

ð  Ministranci i kandydaci na ministrantów – 
spotkania we wtorki, godz. 1845

ð  Katecheza dla dorosłych – poniedziałek, 
po Mszy św. wieczornej

ð  Zespół muzyczny – sobota, godz. 1900

ð  Scholka dziecięca – sobota, godz. 1000

ð  Zajęcia teatralne dla młodzieży – czwartek, 
godz. 1630

ð  Rodzice dzieci komunijnych – uczestniczą 
z dziećmi w każdą niedzielę we Mszy św., 
a spotkania rodziców odbywają się w każdą 
III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1230

ð  Rodzice dzieci rocznicowych – uczestniczą 
z dziećmi w każdą niedzielę we Mszy św., 
a spotkania rodziców odbywają się w każdą 
IV niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1230

ð  Rodzice kandydatów do bierzmowania – 
spotykają się w II niedzielę października 
i II niedzielę marca po Mszy św. o 1230

ð  Dzieci komunijne – spotkania w kaplicy 
w każdy czwartek o godz. 1700

ð   Dzieci rocznicowe – spotkania w kaplicy 
w soboty po IV niedzieli miesiąca o godz. 1100

ð  Kandydaci do bierzmowania (rok I) – czwartek, 
o godz. 1900 (w kaplicy)

ð  Kandydaci do bierzmowania (rok II) – wtorek, 
o godz. 1900 (w kaplicy)

ð  Eucharystyczny Ruch Młodych – sobota, 
godz. 900

Parafia Odkupiciela Świata
ul. Macedońska 2
51-113 Wrocław

tel./fax 327 50 45
KO N T O  P A R A F I I :

28 11602202 0000 0000 6012 4586
(Bank Millennium SA)

KO N T O  P A R A F I A L N E G O
Z E S P O Ł U  C A R I TA S :

70 11602202 0000 0000 6012 4606
(Bank Millennium SA)

K A N C E L A R I A  P A R A F I A L N A
czynna w poniedziałki, środy i piątki

w godz. 1700–1800

D Y Ż U R  C H A R Y TAT Y W N Y
wtorki, piątki w godz. 1700–1800

w kaplicy (w starej kancelarii)

K S I Ę Ż A
Ks. Stanisław Stelmaszek – proboszcz, 

Ks. Ryszard Marczycki,
Ks. Czesław Morański,

Ks. Adam Sobótka

M S Z E  ŚW I Ę T E
w dni powszednie: 630, 1800

w niedziele: 730, 930, 1100, 1230, 1800

w święta zniesione: 630, 1000, 1800

O DW I E DZ I N Y  C H O RYC H
Z  PA N E M J E ZU S E M
– w każdy pierwszy piątek miesiąca 
od godziny 800

S P OW I E DŹ  ŚW I Ę TA
– 30 minut przed każdą Mszą św.

SAK R A M E N T  C H R Z T U ŚW I Ę T EG O
– udzielany w każdą drugą niedzielę miesiąca 
na Mszy św. o godzinie 1100



Na budowie.. .

W lutym rozpoczęto 
ocieplanie dachów 
w kaplicach bocznych

W lutym rozpoczęto 
ocieplanie dachów 
w kaplicach bocznych

Nasi wierni pomocnicy –
Nero i Cezar
Nasi wierni pomocnicy –
Nero i Cezar

Przygotowania do zamontowania 
dodatkowych drzwi od strony 
ulicy Macedońskiej

Przygotowania do zamontowania 
dodatkowych drzwi od strony 
ulicy Macedońskiej

Montaż wiatrołapówMontaż wiatrołapów
Zamontowane wiatrołapy
od strony ulicy Bałtyckiej
Zamontowane wiatrołapy
od strony ulicy Bałtyckiej

Wolontariusz – 
pan Franciszek Budoj
w trakcie pracy

Wolontariusz – 
pan Franciszek Budoj
w trakcie pracy


