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Jubileusz
Drogi Ks. Stanisławie,
20 lat temu, 23 maja 1987 r., w archikatedrze wrocławskiej, wśród 26 diakonów
z Metropolitalnego Seminarium Wrocławskiego, którzy z rąk metropolity wrocławskiego ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza otrzymali święcenia kapłańskie, byłeś
Ty – od 12 lat nasz Proboszcz i duszpasterz.
Z okazji tego jubileuszu, wspólnota paraﬁalna p.w. Odkupiciela Świata składa
Ci najlepsze życzenia obﬁtych łask Bożych, bezpośrednio z Nieba i za pośrednictwem
ludzi, których spotykasz na swojej drodze kapłańskiej. Głęboko wierzymy, że Pan Bóg
pobłogosławi Ci za wszelkie Twoje starania o zbudowanie, w tej części ponad 1000
letniego Wrocławia, Kościoła Chrystusowego.
Chcemy zapewnić Cię o naszej modlitwie w intencji Twojego kapłaństwa i Twoich
starań o zapewnienie paraﬁanom z Polanki jak najlepszych warunków do modlitwy
i jak najgłębszego przeżywania codziennej i niedzielnej Oﬁary Eucharystycznej.
Ks. kanoniku Stanisławie, Szczęść Ci Boże!
W imieniu członków wspólnoty paraﬁalnej
p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu
Rada Paraﬁalna
Lp.Dz.Koresp. Nr 7/5/2007

Sprawozdanie opisowe
z działalności ParaÞalnego Zespołu Caritas
przy paraÞi p.w. Odkupiciela Świata
za okres od 01.07.2004 r. do 15.05.2007 r.

W omawianym okresie odbyło się 46
planowanych spotkań. Oprócz wspomnianych spotkań konieczne były dodatkowe,
robocze zebrania w celu przygotowania:
na Święto Matki Boskiej Zielnej wiązanek
ziół w ilości 1310 szt., paczek dla rodzin
potrzebujących w Tygodniu Miłosierdzia –
47 rodzin, paczek i spotkania ze Świętym
Mikołajem dla 107 dzieci, paczek na Boże
Narodzenie dla 75 rodzin, rozprowadzenia
świec bożonarodzeniowych – 1568 małych i 578 dużych, przygotowania spotkania dla około 128 osób chorych, starszych
i samotnych naszej ParaÞi z okazji Świato-

wego Dnia Chorych, palm Wielkanocnych
w ilości 3062 szt., paczek na Święta Wielkanocne dla 112 rodzin, rozprowadzenia
„Chlebków Miłości” w ilości 1200 szt.,
wykonania na zakończenie oktawy „Bożego Ciała” do poświęcenia wianków z ziół
i kwiatów w ilości 244 szt. W omawianym
okresie na kolonie letnie z ParaÞi wyjechało 76 dzieci.
Członkowie ParaÞalnego Zespołu Caritas przeprowadzali zbiórki darów wśród
paraÞan i osób dobrej woli dla Domu Opieki w Gródku na Ukrainie.
Ciąg dalszy na stronie 9
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Jan Wągrowski (1922 – 2007)
ciele. Był dumny z coraz piękniejszego Domu Pańskiego na Polance,
do wybudowania którego bardzo
się przyczynił. Do ostatnich dni
życia wspierał modlitwą budowniczych naszego kościoła. Modlił się
w Róży Żywego Różańca
naszej parafii.
Po 85 latach pracowitego życia, jego serce
zapragnęło spoczynku. Odszedł do nowego życia w Wieczności. W pamięci Jego
bliskich,
współpracowników i znajomych
z parafii zapisał się jako
prawy, skromny i bardzo
kulturalny Pan Jan.
Ks. Proboszcz, ks. Wikarzy, członkowie Żywego
Różańca i parafinie Kościoła
na Polance włączyli intencję
o pokój Jego duszy do stałej
wspólnotowej modlitwy.
Głęboko wierzymy, że Pan
Bóg obdarzył Go nagrodą wieczną
za dobre życie.
Światłość wiekuistą, racz mu dać
Panie!
C.A.

Dnia 27 maja 2007 roku odszedł
do Wieczności ś.p. Jan Wągrowski.
Pan Jan należał do tych parafian,
którzy bardzo mocno zaangażowali
się w organizację nowej wspólnoty
parafialnej p.w. Odkupiciela Świata na Polance. Od pierwszych dni
wznoszenia murów nowego kościoła, Pan Jan należał do grupy budowniczych, która w historii budowy zyskała status nieformalnej instytucji
zwanej „Panowie z budowy”. To
m.in. na nim mógł polegać ks. Proboszcz w dniach, w których konieczna była odpowiednia ilość
rąk do pracy na placu budowy.
Pan Jan, w ciągu 10 lat przepracował dla wspólnego
dobra wiele tysięcy godzin.
Jednocześnie był członkiem Rady Parafialnej czterech kadencji.
Z głęboką wiarą, przez
wiele lat uczestniczył
w oprawach liturgicznych, jako członek
asysty do baldachimu.
Niemal codziennie brał
udział w nabożeństwach,
najpierw w Kaplicy,
a później w nowym koś-

NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007

5

O

uczniowie- sadyści niewiele zrozumieli. Są
konsekwentni w cynicznej postawie, swoją
wrogość kierują przeciw dziennikarzom:
jeden pokazał gestem dłoni, że poderżnie
dziennikarzowi gardło, inny zagroził:. Jak
nam coś zrobisz to nie żyjesz... Część uczniów została wydalona ze szkoły. Ze względu na wagę zjawiska i występowanie problemu przemocy względem pedagogów miejmy
nadzieję, że sprawa będzie miała dalszy ciąg
w prokuraturze i sądzie. Na pytanie skiero-

d czasu gdy prasa i telewizja ukazały
szokujące sceny maltretowania nauczyciela języka angielskiego przez zdemoralizowanych uczniów III klasy technikum
w Toruniu, trwa nieustająca dyskusja. Kadry Þlmu ukazują sceny znęcania się i dokuczania bezbronnemu człowiekowi przez
bandę młodocianych słabosilnych obojga
płci. Popychania, nakładanie na głowę kosza
na śmieci, szydercze gesty seksualne mające poniżyć oÞarę, wiązanie rąk sznurkiem,

Uleczyć chorą szkołę
wane do telewidzów czy pokazanie Þlmu
przez telewizję było decyzją słuszną – 98 %
widzów odpowiedziało twierdząco.
Nie wiemy jak potoczą się dalsze koleje
tej sprawy. Ujawnienie przestępstwa dokonanego przez zdemoralizowaną młodzież
powoduje rezonans: zgłaszane są nieśmiało
i z pewnym odcieniem niewiary w możliwość zmiany sytuacji, kolejne fakty terroryzowania nauczycieli przez uczniów, także w innych szkołach.
Przedstawiona powyżej sprawa ukazuje, że przychodzi w końcu czas i nabrzmiałe
wrzody pękają. Nie da się już ich dalej ukrywać. Jest w tym przedziwny paradoks. Do tej
pory tropiono krzywdzicieli dzieci i młodzieży. Rodzice i nauczyciele byli szantażowani
zarzutami o brak tolerancji i przemoc wobec
dzieci i młodzieży. Przejawy terroryzowania
i przemoc względem nauczycieli skrzętnie
ukrywano. Niedawno dyżurny psycholog
społeczny, profesor wyższej uczelni w kontekście dyskusji wokół technoparady. oÞcjalnie stwierdził w wywiadzie telewizyjnym:
Młodzi ludzie mają prawo bałaganić, wprowadzać chaos, buntować się, ćpać i pić.. Dla

groźby, wszystko to przypomina sceny z Þlmów o gangsterach i Gestapo. Młodzi ludzie
prowokują, szydzą, znęcają się równo. Bezbronność oÞary coraz bardziej ich rajcuje.
Jak na ironię wychowawca klasy twierdzi,
że chodzi tu o bardzo inteligentne dzieciaki, z którymi można wiele dokonać. Sprawa
wydała się przypadkiem. Rozzuchwaleni
sadyści postanowili nakręcić Þlm by jeszcze
bardziej udręczyć nauczyciela i nacieszyć się
swoją bezkarnością. Ujawnienie Þlmu przez
redaktorów TVN a później opis dokonany
przez dziennikarzy Wyborczej wywołało
szok i wstrząs u pedagogów i wszystkich,
którzy mieli możność zapoznania się z Þlmem. Zorganizowana dla rodziców i uczniów projekcja Þlmu wywołuje początkowo
u uczniów przejawy skruchy lecz bardziej
strachu o własna skórę. Natomiast zaskoczeni rodzice szybko wracają do równowagi
po doznanym wstrząsie i próbują obwiniać
nauczyciela, szkołę. Była dyrektor obwinia
nauczyciela, który jej zdaniem nie nadaje
się do pracy w szkole i ukrywał sytuację.
Przedstawicielka Ministerstwa Oświaty jednak wyznaje: szkoła jest chora. Natomiast
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Na religię w szkole w środowiskach ateistycznych i liberalnych patrzy się w perspektywie
obawy przed nietolerancją, ośmiesza się księży i katechetów, stąd nic dziwnego, że nauczanie religii podkopywane przez zwolenników
ateizmu lub sekciarstwa jest mało skuteczne.
A przecież inaczej żyje się w perspektywie
Boga, inaczej w perspektywie nicości (Przekroczyć próg nadziei). To dlatego dla niektórych ludzi świat staje się przeraźliwie pusty
a zbrodnia okazuje się czymś banalnym. Skoro nie ma Boga, to wszystko wolno... mówił
bohater powieści Dostojewskiego.
Szczególnego podkreślenia wymaga
destrukcyjna rola mediów. Świat mediów
odgrywa fatalną rolę w niszczeniu świata
prawd wiary i obiektywnej prawdy moralnej. Rozwój techniki medialnej i ich zmonopolizowanie przez zwolenników ateizmu, relatywizmu i skrajnego liberalizmu
umożliwił im propagowanie wyraÞnowanych systemów kłamstwa sprzeciwiających
się chrześcijaństwu. Manipulowana opinia
publiczna staje się formą kształtowania
ludzkich postaw. Staje się także czynnikiem kontroli, gdyż opublikowana opinia
utrwala opinię już istniejącą. To oczywiście utrudnia przekazywanie prawd wiary
i zasad moralnych. Takich oczywistych
w chrześcijańskim świecie wartości prawd,
że nie wolno i jest w najwyższym stopniu
niegodziwe wyrządzać krzywdę jakiemukolwiek człowiekowi. Ukazany w mediach
fragment bardzo bolesnej rzeczywistości
/zbydlęcenia młodych ludzi/ zmusza do
postawienia pytania: ku czemu jako społeczeństwo zmierzamy i czego naprawdę
pragniemy. Destrukcyjne nurty współczesnej kultury i zagubieni w nich ludzie dla
chrześcijan powinny być wezwaniem do
walki o wierność zasadom Ewangelii.
Ks. Waldemar Kulbat

pilnowania prawa młodzieży do wygłupów
i niepohamowanej ekspresji powoływano
rzeczników praw dziecka. Rodzina zwłaszcza rodzina katolicka była traktowana przez
media jako źródło zagrożeń i przemocy.
Wielu nauczycieli krzywdzonych przez uczniów nie odważyło się zwrócić o pomoc do
przełożonych czy policji. Nic dziwnego, że
wyhodowano takie monstra. Dobrze więc,
że sprawa została ujawniona, że publicznie
napiętnowani zostali młodzi sadyści. Być
może zaistniały skandal i rozgłos afery pobudzi ich do reßeksji i przemiany.
Czy nie należy jednak postawić pytania
o genezę, źródło tej choroby znieczulicy
i przemocy, na którą cierpi polska szkoła?
Czy media i ich działalność nie znajdują się
u podstaw owej przedziwnej pobłażliwości dla tych bolączek na które cierpi polska
szkoła? Czy nie przypomina się owe róbta co
chceta propagowane przez Owsiaka? Czy nie
propagowano postawy wyrozumiałości dla
przestępców wszelkiej maści i nie zagwarantowano im chroniących ich praw? To dla
nich buduje się dzisiaj europejskie więzienia,
przez wiele lat troszczono się, by czasem nie
zostali pozbawieni tego co ukradli. Czy propagowanie relatywizmu, zacieranie istnienia
różnicy między dobrem a złem, podważanie
i podkopywanie wszelkich autorytetów z autorytetem rodziców i pedagogów na czele
nie przynosi teraz gorzkich owoców?
Nie przypadkiem socjologowie charakteryzując współczesne, zdominowane przez zasady skrajnego liberalizmu i permisywizmu
społeczeństwo i obowiązujące w nim standardy, określają je jako permisywne (wszystko jest dozwolone – fałszywe pojmowanie
wolności), hedonistyczne (najwyższą wartością jest przyjemność zmysłowa), konsumpcyjne (żyje się dla konsumowania towarów),
bezwstydne (atmosfera świńskiego chlewu).
NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007
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III DIECEZJALNY

KONGRES MISYJNY DZIECI
misyjnych, rozśpiewani wyglądali jak kolorowe, barwne motyle, które przybyły tu,
aby rozradować swą obecnością przypadkowych przechodniów. Punktualnie
o godzinie 1000, na terenie skwerku na
tyłach Papieskiego Fakultetu
Teologicznego w pełnym słońcu i w radosnej
atmosferze odbyło się
przywitanie i prezentacja poszczególnych grup
dzieci, połączona z nauką
piosenek misyjnych. Przed
godziną 1100 udaliśmy się do
Kościoła Świętego Krzyża
na katechezę misyjną przeprowadzoną przez studentów PFT. W jasny i ciekawy sposób tłumaczyła
ona hasło tegorocznego
kongresu „ oto ja …poślij
mnie”. Najważniejszym
punktem programu kongresowego była Msza święta
pod
przewodnictwem
J. Ekscelencji Ks.
Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego.
Ogromne wrażenie
na obecnych zrobiła oryginalna procesja z darami,
na czele której tańczyły w rytm
śpiewanej przez siebie pieśni Siostry Urszulanki z Tanzanii. Dzieci z uwagą wysłu-

W dniu 9 czerwca br. dzieci z naszej paraÞi pod opieką katechetki
Urszuli Dziedzickiej brały udział
w III Diecezjalnym Kongresie
Misyjnym Dzieci, który zorganizował Referat do spraw
Misji przy współudziale
Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
Wrocławskiej.
Hasło tego kongresu brzmiało: „Oto ja… poślij mnie”,
a wzięło w nim udział ok. 250
uczestników. Wydarzenie to
miało charakter misyjnego święta dzieci Archidiecezji Wrocławskiej, a jego celem było zapoznanie uczestników z problematyką
misji Kościoła, sytuacją dzieci w krajach misyjnych oraz
formami wspierania działalności misyjnej. Już od wczesnych
godzin rannych na Ostrów
Tumski docierały większe lub mniejsze grupy małych pielgrzymów( uczestnicy to
uczniowie szkół podstawowych). Kolorowi,
radośni z transparentami,
na których widniały hasła misyjne, nazwy paraÞi i miejscowości,
z których przybyli. Jedni w barwnych chustach na szyi, inni z szarfami w kolorach
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chały bardzo pięknego
i pouczającego kazania
wygłoszonego przez
Diecezjalnego Dyrektora Papieskich Dzieł
Misyjnych we Wrocławiu ks. Dr Krzysztofa
Boreckiego. Po liturgii
była chwila przerwy na
posiłek. Po przerwie
odbyły się spotkania
w grupach z misjonarzami pracującymi
w Afryce i Ameryce
Południowej.
Dzieci przekonały się, że
można przeczytać całą
bibliotekę, a przecież
nie zastąpi to wiadomości otrzymanych
z tak zwanej pierwszej ręki”, czyli od kogoś, kto spędził kilka lat na misjach. Dzieci skrupulatnie to wykorzystały zadając
wiele przeróżnych pytań, zaspokajając

swoją ciekawość, a jednocześnie pogłębiając bardzo swoja wiedzę na temat misji Kościoła. Ostatnim punktem programu
było rozwiązanie konkursów misyjnych
i wręczenie nagród ich laureatom. Przez
cały czas trwania kongresu w auli PFT
była czynna wystawa plakatów o tematyce misyjnej, które spłynęły na wcześniej
ogłoszony konkurs.
Na zakończenie Kongresu wszyscy
uczestnicy zaproszeni zostali do wzięcia
udziału w Krajowym Kongresie Misyjnym
Dzieci w Krakowie w przyszłym roku. Nasze dzieci, które od kilku już lat włączają
się w wielkie dzieło Kościoła, jakim są misje przekazując dar w postaci oÞar, składanych w specjalnych kopertkach podczas
białego tygodnia-z radością przyjęły to
zaproszenie obiecując nie tylko swoją tam
obecność, ale również modlitwę w intencji
misji i misjonarzy.
Urszula Dziedzicka,
Katechetka SP 50

Ciąg dalszy ze strony 4

Członkowie Zespołu przeprowadzają
wywiady z rodzinami potrzebującymi,
a także współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Z małej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczany jest sprzęt potrzebującym chorym w naszej paraÞi.
Środki Þnansowe Zespołu na dzień
15.05.2007 r. wynoszą: w Banku 17.115,19
zł., pogotowiu kasowym – skarbonka
3.483, 36 zł – razem 20.598,55 zł.

Zespół liczy obecnie 15 wolontariuszy i 6 kandydatów. Członkowie Zespołu pełnia dyżury
dwa razy w tygodniu we wtorki
i piątki wydając potrzebującym żywność
z „Banku Żywności”. W tym samym czasie wydawana jest także używana odzież.
Nadwyżki odzieży i obuwia przekazywane są do Domu Pomocy Społecznej we
Wrocławiu przy ul. Kaletniczej nr 8.
Dwa razy w miesiącu wydawana jest
żywność z Unii Europejskiej oraz paczki
żywnościowe rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, objętych stałą pomocą
Zespołu.
NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007

Prezes Zarządu
ParaÞalnego Zespołu Caritas
Anna Kieres
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Pielgrzymka Dzieci

na Górę Św. Anny po I Komunii św.
trwa mocno nadal, czego nic i nikt nie jest
w stanie zmienić. Sam dzień uroczystości
I Komunii św. Dzieci, 13 maja, to uroczystość liturgiczna Matki Boskiej Fatimskiej, tak bardzo czczonej w naszym kraju,
a zarazem data kolejnej rocznicy zamachu
na Ojca Św. Data naszej Pielgrzymki, 18
maja, to kolejna rocznica Urodzin Karola
Wojtyły, a Góra Św. Anny, dokąd pielgrzymowaliśmy w tym roku z dziećmi, to
przecież miejsce, które osobiście odwiedził
Papież Polak w roku 1983, na szlaku swego niezwykłego pielgrzymowania. Choć
od tego pamiętnego wydarzenia upłynęło wiele lat, to papieski ołtarz polowy
wówczas ustawiony stoi do dziś. Byliśmy
z Dziećmi przy tym ołtarzu, patrzyliśmy
na niego. Była też okazja do snucia reßeksji, co znajdywało niejednokrotnie wyraz
w spontanicznych wypowiedziach Dzieci.
Dotykając śladów papieskiej obecności na
Górze św. Anny, jako wrocławianie przypominaliśmy też sobie zbliżające się uroczystości jubileuszowe - 10 rocznicy 46.
Kongresu Eucharystycznego, który w roku

ParaÞa Odkupiciela Świata we Wrocławiu przeżywała niedawno swoją doroczną uroczystość, podczas której Dzieci Klas III w liczbie 63 po raz pierwszy
przyjęły Komunię św. i przez to po raz
pierwszy w życiu w pełni uczestniczyły we Mszy św. Dzień wcześniej Dzieci
oczywiście przystąpiły do Spowiedzi
św. Tradycją naszej ParaÞi stała się pielgrzymka Dzieci, zwykle organizowana
przeze mnie w tzw. Białym Tygodniu.
Pielgrzymka ta ma na celu przede wszystkim podziękować Panu Jezusowi za dar
Komunii św., a zarazem Dzieci mają okazję, by prosić o Łaski dla siebie, rodziny
czy też dla szerszej społeczności.
W tym roku zamierzyliśmy z Dziećmi pielgrzymować na Górę Św. Anny, na
Śląsk Opolski. Należy zauważyć, że I Komunia dzieci i tzw. Biały Tydzień w tym
roku przypadł na dni, które mają związek
z ważnymi wydarzeniami związanymi
z osobą wielkiego naszego Rodaka Jana
Pawła II. Nie ma Go wśród nas w sposób Þzyczny, ale Jego obecność duchowa
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Było też coś i dla ciała: można byto posilić się smaczną zupą w Domu Pielgrzyma. To wszystko było możliwe, dzięki
zaangażowaniu się bardzo sympatycznego i nam życzliwego ojca Salezego, który
od pierwszych chwil naszego pobytu otoczył nas opieką. Jesteśmy mu za to bardzo
wdzięczni.
Posileni duchowo i Þzycznie udaliśmy
się pod pomnik Jana Pawia II, gdzie prosiliśmy dobrego Boga o rychłą beatyÞkację i kanonizację Jana Pawła II, aby świat
jak najszybciej usłyszał, że Jan Paweł II
został wyniesiony na ołtarze jako człowiek święty.
Pod koniec obecności na Górze Św.
Anny, w łączności z Janem Pawłem II,
udaliśmy się do autokarów, gdzie każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowe
obrazki, krzyżyki i małe „co nieco”.
W godzinach popołudniowych udaliśmy
się w drogę powrotną do naszych domów,
będąc pewni, że towarzyszy nam pomoc
i opieka św. Anny. Pogoda dopisała, dobrego humoru nie brakowało. Przeżycia
duchowe wypełniły nam serca. W drodze
do naszych domów towarzyszyło nam
pragnienie: by ta pielgrzymka wydała
wspaniałe, piękne owoce. Niech ona będzie zachętą, by w pielgrzymim trudzie
modlić się i zbliżać do Boga. Niech też
pobudzi nas do poznawania historii naszej Ojczyzny, do podziwiania piękna
przyrody, byśmy umieli dostrzec ślady
Bożej obecności wśród nas i Jego przeogromnej miłości.

1997 odbył się we Wrocławiu. Podkreślaliśmy sobie, że na zakończenie tego Kongresu Ojciec św. odprawił uroczystą Mszę św.
— Statio Orbis - Mszę św. w której cały
świat dziękował Panu Jezusowi za dar Eucharystii. Dzieci miały więc wiele okazji
zatrzymać się nad pamiątkami i datami
związanymi z Janem Pawłem II i wzmocnić w sercach i umysłach żywą wdzięczność wobec Ojca św., trwającą po dzień
dzisiejszy w naszym narodzie polskim.
Nasze więc pielgrzymowanie i nasza
obecność na Górze Św. Anny łączyła się
ściśle z osobą Jana Pawła II oraz z tajemnicą Eucharystii, która jest niepojętym darem
dla nas i dla całej rodziny ludzkiej. W centrum naszej obecności na Górze Św. Anny
była uroczysta Msza św. koncelebrowana
przez miejscowego franciszkanina Ojca
Salezego oraz przez naszego duszpasterza
ks. Adriana Horaka. Dzieci miały wielką
radość czynnego uczestniczenia w liturgii.
Swoim pobożnym uczestnictwem wzbudzały powszechne zainteresowanie u osób
przebywających w tym czasie na terenie
Sanktuarium. Wśród nich oprócz ludności polskiej byli też goście zagraniczni,
zwłaszcza z Niemiec. Dzieci więc miały
radość i satysfakcję, że mogły zamanifestować swoją wiarę katolicką.
Grupa nasza liczyła 96 osób. Oprócz
Dzieci uczestnikami pielgrzymki byli
rodzice, rodzeństwo, krewni oraz Pani
Ewa, Wychowawczym z klasy „III E”
Szkoły nr 50. Pani Ewa chętnie podjęła
się opieki nad uczniami pielgrzymującymi samodzielnie.
Przebywając na Górze Św. Anny mogliśmy zapoznać się z jej historią i zwiedzić franciszkańskie muzeum misyjne
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Małgorzata Jedynak
Wrocław, dnia 2007-06-01
Wrocław, Szkoła Podst. Nr 50
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Pielgrzymka pisana biegiem
P

jest znany obraz Matki Bożej Zwycięskiej
odprawiliśmy Mszę św., potem z tarasu widokowego obejrzeliśmy panoramę Wiednia
i ruszyliśmy w kierunku Traiskirchen. Świt
sobotniego poranka 5 maja przywitał nas
siąpiącym deszczem, który potem rozpadał
się na dobre. Temperatura około 13 st. Nie
przeszkadzała jednak pokonywać poszczególnych etapów sztafety. Biegacze pełni
hartu ducha i w bardzo dobrej kondycji „zaliczali” kolejne kilometry przez piękne
miasta i wioski: Berndorf, Hernstein, Mark Piesting, Wimpassing aż do Graz. Trasa
widokowo bardzo ładna,
a zarazem bardzo trudna
ze względu na górskie
ukształtowanie terenu.
Do Graz dotarliśmy po
20.00, a rano rozpoczęliśmy bieg o 7.00 rano. Na
trasie biegu mieliśmy wiele
przyjaznych dowodów sympatii od mieszkańców. Wieść o naszej
sztafecie rozchodzi się po górskich miejscowościach. Przychodzą, witają się, klaszczą
i mówią, że trzymają za nas kciuki.
Bardzo sympatyczne było też pozdrawianie zawodników przez przejeżdżających
drogą polskich kierowców. Policjanci biegli
niosą polską ßagę. Kierowcy na ten widok
zatrzymywali się, dopytywali o szczegóły
pielgrzymki, proponowali napoje, jedzenie.
Dalej trasa wiodła przez przepiękne
górskie drogi wśród Alp (kwitnące, zielone alpejskie łąki i piękne stylowe budynki wrastające w zieleń to widoki jakie nas

ielgrzymka wyruszyła 2 maja br.
z Wrocławia a zakończyła się 12 maja
br. na Placu Św. Piotra w Rzymie modlitwą przy Grobie Jana Pawła II. W sztafecie biegło 24 policjantów z Dolnego Śląska, którzy jako reprezentacja wszystkich
funkcjonariuszy Policji Polskiej, pokonali
trasę ok. 1900 km, biegnąc przez Polskę,
Czechy, Austrię i Włochy.
Patronat nad pielgrzymką objął osobiście Jego Ekscelencja Ks. Abp prof.
Marian Gołębiewski, Metropolita
Wrocławski.
Przyjęciem patronatu zaszczycili nas również Pan
Tomasz Lipiec Minister
Sportu RP, Pan Krzysztof
Grzelczyk Wojewoda Dolnośląski, Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Miasta
Wrocławia, gen. Andrzej
Matejuk.
Głównym organizatorem był
ks. Stanisław Stelmaszek – Kapelan
Policji Dolnośląskiej.
Z wrocławskiego rynku ruszyliśmy
przez Ząbkowice Śl., Kłodzko do polskiej
granicy w Boboszowie. Nocą biegliśmy
przez Czechy. Było bardzo zimno, temperatura spadła do – 3 st. Z ulgą powitaliśmy
nowy słoneczny dzień. Można było napić
się gorącej herbaty i zjeść posiłek. Przez
resztę drogi w Czechach towarzyszyło już
nam słońce. Z Mikulova przebiegliśmy
przez granicę Czesko – Austriacką i dalej
do Wiednia. Dobiegliśmy na Kahlenberg
o 1600. Tam w kościele św. Józefa, gdzie
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otaczały). Piękne, ale bardzo trudne do pokonania. Jednak 8 policjantów postanowiło zmierzyć się z górami. Pobiegli 22 km.,
ciągle pod ostrą górę (różnica wzniesień
920 m) w czasie 1 h 45 min. Również trudną drogę mieli pozostali zawodnicy. Ale
wszystko szczęśliwie się zakończyło.
Potem pożegnaliśmy Alpy i dotarliśmy
do Włoch. Przyjemnie było zmienić widok
stromych gór na piękne morskie plaże i szum
fal. Tą „morską” drogą dotarliśmy do Bazyliki w Loreto. Nocowaliśmy u Sióstr Nazaretanek. W ich kaplicy (tak jak codziennie)
ks. Stelmaszek odprawił msze świętą. Następnego dnia modliliśmy się w Bazylice,
u stóp Matki Boskiej Loretańskiej. I dalej
w trasę. Teraz już szybko zbliżaliśmy się
do celu. Z wielką radością, okrzykami powitaliśmy tablicę z napisem „ROMA”. Następnego dnia, wszyscy w galowych mundurach modliliśmy się u grobu Jana Pawła
II. Złożyliśmy też, zamkniętą w metalowej
tubie (policjanci przez całą drogę przekazywali ją sobie jako symbol sztafety) naszą
modlitwę- przesłanie do Jana Pawła II. Jej
słowa były napisane spontanicznie, po prostu dyktowały ją nam nasze serca. Wszyscy
byliśmy wzruszeni. Trudno o takich chwilach pisać. To trzeba przeżyć.
Na zakończenie I na świecie Sztafety –
Pielgrzymki Policji pojechaliśmy na Cmentarz Wojskowy na Monte Cassino. Tam,
zgodnie z policyjnym ceremoniałem oddaliśmy hołd naszym bohaterskim żołnierzom.
I jeszcze jedno. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej
specyÞcznej pielgrzymki, a najbardziej
naszemu Kapelanowi – ks. Stanisławowi
Stelmaszkowi.
Mamy nadzieje, że naszym śladem pójdą inni polscy i europejscy policjanci.
NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007
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DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE

Baumgart Dominik
Błąd Karolina
Bochonko Paweł
Cichoń Natalia
Ciurla Adam
Gogała Paweł
Hurko Mateusz
Jaworski Daniel
Kapuścik Tomasz
Komorowski Michał
Kopalko Mateusz
Korzeniewska Marta
Kowalik Paweł
Lawrenz Marcel
Lepka Aleksandra
Małyszewicz Adam
Martynowicz Damian
Mazur Martyna
Pająk Damian
Pietrzyk Artur
Skóra Dominika
Sokołowski Wojciech
Sopińska Julia
Sprot Marcin
Szul Piotr
Zamorski Łukasz
Bagińska Martyna
Bartoszewski Antoni
Błoch Piotr
Cianciara Sylwia
Ciołek Kacper
Cybiak Jakub
Grudzień Koralia
Grygo Marek
Huber Karolina
Jakrzewska Kristina
Janus Andżelika
Kaczyński Igor
Kanak Agata
Kędzierska Agata
Kępa Dominika
Kopeć Patrycja
Leszczyszyn Wojciech
Ludmann Michał
Majorkowska Justyna
Michna Karol
Olejnik Paulina
Piskorski Mateusz
Radomska Zuzanna
Sikorski Jakub
Sobocińska Roksana
Straniec Marcin
Świerk Grzegorz
Świerk Marek
Tomaszewski Karol
Tomczak Agnieszka
Traczyk Patrycja
Wieruszewska Joanna
Włodarczyk Damian
Wolski Krystian
Zajkowski Jakub
Żarczyńska Kamila

50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 14
tel./fax (+48) 071-344-30-72 071-343-07-98
NIP:899-182-42-60, nr zezwolenia: 255/3/04/2004
www.centrum-turystyki.pl; biuro@centrum-turystyki.pl

Włochy Południowe

Obóz Młodzieżowy – promocja do 15.07.07
z wycieczką do OJCA PIO – GRATIS !!!

Wyżywienie (kuchnia polska):
– śniadania
– obiad – zupa z pieczywem
– kolacja – drugie danie

Płw. Gargano – półwysep w kształcie małej
ostrogi w południowo – wschodnich Włoszech.
Krystalicznie czyste morze, złoto – srebrne plaże, małe zatoczki, malownicze groty, powietrze
wypełnione zapachem cytrusów tworzą najczystszy ekologicznie Europejski Park Widokowy.

Na campingu do dyspozycji:
– restauracja, bar, pizzeria,
– plac zabaw dla dzieci, mini football
– boisko do gry w bule
– ping-pong, szachy, warcaby
Na miejscu organizowane będą wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne): San Giovanni
Rotondo (Ojciec Pio) + Monte Sant’ Angelo
– cena 25 euro (GRATIS przy zakupie obozu do
15.07), Wyspy Tremiti – 35 euro, Groty Gargano
– 15 euro, Pompeje + Wezuwiusz – 40 euro+18
euro wstępy, Wieczór Włoski – 15 euro

Camping „ARIZONA” – położony 2 km od
miejscowości Vieste (dojście plażą lub promenadą), 5 min. drogi od prywatnej, przepięknej, szerokiej i piaszczystej plaży. Na plaży do dyspozycji prysznice, boisko do piłki siatkowej, bar.
Zakwaterowanie:
w dużych, willowych namiotach (4m x 4m) dla
4 os., składających się z dwóch sypialni 2 osobowych i przedsionka. Namioty wyposażone są
w łóżka, materace, koce i poduszki oraz szafkę
turystyczną.
Każdy namiot posiada stolik ogrodowy i krzesła.

Szczegóły oferty na www.centrum-turystyki.pl

Cena zawiera:
– przejazd autokarem
– 9 noclegów
– wyżywienie według oferty
– suchy prowiant na drogę powrotną
(równowartość 1 posiłku)
– ubezpieczenie KL + NW do 10.000 E
– opiekę pilota na trasie przejazdu
– opiekę rezydenta we Włoszech
– opiekę wykwaliÞkowanej kadry pedagogicznej
– wycieczkę do Vieste
– podatek VAT

14

SYMBOL
IMPREZY

TERMINY

CENA ZA OS.
W NAMIOCIE

WŁ/O/2

06.07-17.07.2007

1090 zł
990 zł

WŁ/O/3

15.07-26.07.2007

1090 zł
990 zł

WŁ/O/4

24.07-04.08.2007

1090 zł
990 zł

WŁ/O/5

02.08 13.08.2007

1090 zł
990 zł

WŁ/O/6

11.08-22.08.2007

1090 zł
990 zł

WŁ/O/7

20.08-01.09.2007

950 zł ze zwiedzaniem Rzymu!!!!
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Informacja o spotkaniu koalicjantów
17 maja 2007 r. w salce ParaÞi Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Odkupiciela Świata przy ul. Macedońskiej 2, odbyło
się pierwsze, inauguracyjne spotkanie,
zainicjowane przez pracowników MOPS,
którego celem było zawiązanie koalicji na
rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców osiedla Polanka.
Spotkanie poprzedzone było wnikliwą
analizą potrzeb i problemów naszej społeczności (mowa jest tu o planowanych
badaniach potrzeb, o których również informowano paraÞan).
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, Þrm działających na
osiedlu Polanka oraz podmiotów mogących mieć wpływ na jakość życia badanych, w tym m.in. Dyrektor MOPS pan
Jacek Sutryk uroczyście przywitał gości,
wyrażając słowa podziękowania za przybycie. Zwrócił się do obecnych z nadzieją
włączenia się we wspólne i owocne działania na rzecz partnerstwa. Głos zabrała również p. Danuta Zawilla, zastępcą
dyrektora MOPS, która między innymi
zwróciła uwagę na innowacyjność przedsięwzięcia.
Osobą prowadzącą spotkanie, tzw. moderatorem była p. Karolina Furmańska,
z Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych, która zaprezentowała metodę Centrum Aktywności
Lokalnej- „CAL”, w duchu którego zawiązywane są podobne koalicje w innych
miastach Polski. Głos zabrała Pani Alina
Marciniszyn, kierownik ZTPS nr 10 (rejon
Psie Pole), która przedstawiła pracowników socjalnych jednostki organizacyjnej
NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007

MOPS i zaprosiła do współpracy, w szczególności z pracownikami usytuowanymi
w siedzibie przy ul. Obornickiej. Raport
z badań potrzeb i problemów mieszkańców osiedla Polanka przybliżyła uczestnikom p. Elżbieta Olber, kierownik Działu
Analiz Programów i Szkoleń przy MOPS
we Wrocławiu, jednocześnie mieszkanka
badanego osiedla.
Wyniki badań stanowiły punkt wyjścia
do prac nad ewentualnymi przyczynami
kwestii problematycznych w ocenie ankietowanych oraz nad możliwością ich zminimalizowania lub rozwiązania. Najważniejsze problemy mieszkańców osiedla,
wskazane przez samych zainteresowanych
oscylują wokół braku miejsc przeznaczonych do spędzania czasu wolnego dla dzieci
i osób starszych; wandalizmu osiedlowego;
uciążliwego sąsiedztwa.
Spotkanie zakończyło się z nadzieją
na wspólną pracę na rzecz mieszkańców
Osiedla Polanka i wypracowaniem wniosków w kierunku poprawy jakości życia.
Partnerstwa publiczno – społeczne pozwolą w przyszłości na pozyskanie funduszy unijnych.
Na dzień 28 czerwca br. planowane jest
drugie spotkanie, stanowiące kontynuację
omawianych w przyszłości działań na
rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców osiedla Polanka. Celem kolejnego
spotkania jest wypracowanie wspólnych
celów, dookreślenie swojej roli w Partnerstwie i przyjęcie zadań do realizacji
w najbliższym okresie. W przyszłości zamierzamy wdrożyć metodę CAL w innych
osiedlach Wrocławia.
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Piotr Roztworowski – konferencje
straszna? Bo Chrystus tędy przeszedł. A to,
co można zrobić w towarzystwie Jezusa
Chrystusa, nie jest takie straszne.

„Odchodzi człowiek cichy, niezwykle
delikatny, z natury miłujący samotność,
człowiek o dużej mądrości życiowej i wielkim sercu. Rzadko się zdarza, by druga matka mogła być taka jak pierwsza i tak kochana
jak pierwsza. Odchodzi jak dojrzały kłosi to
odchodzenie jest tak zwyczajne i tak normalne, że przynosi ukojenie najbliższym”.

(…)
„Jeżeli człowiek „umarł” sobie – to
śmierć jest dla niego czymś naturalnym,
czymś, co zakańcza życie, co napełnia pokojem. Gdy odchodzi taki człowiek, to pozostaje po nim „zapach pokoju”, jakby anioł
pokoju stanął na tym miejscu”

o. Piotr Rostworowski,
fragment listu, Bielany 1973 r., ABT

o. Piotr Rostworowski,
Konferencje, Laski, 1958 r.

„Śmierć jest niewątpliwie czymś przeciwnym naturze, która chce żyć. Wolelibyśmy, aby nasza wędrówka do Nieba była
inna, abyśmy mogli przyodziać się życiem
wiecznym nie przychodząc przez śmierć.
Natura się broni. Ale jednak śmierć nie
jest taka straszna. A dlaczego nie jest taka

o. Piotr Rostworowski
Myśli Powiedzenia Anegdoty
wybór i opracowanie Marzena Florkawska
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Kraków 2004

Na zgromadzeniu 4-ch nowych członków Zespołu złożyło ślubowanie.
Zarząd ParaÞalnego Zespołu Caritas
dziękuje wszystkim paraÞanom za każdą
pomoc i oÞarę, wsparcie moralne i duchowe, życzliwość, zaufanie odczuwane w naszej działalności. Jednocześnie kierujemy
gorący apel i prośbę do wszystkich ludzi
dobrej woli by włączyli się w pracę Zespołu
jako wolontariusze. Każdy może nieść pomoc potrzebującym na miarę swych możliwości.
W załączeniu krótkie sprawozdanie Zarządu w liczbach za okres od dn. 01.07.2004
do dn. 15.05.2007 r.

ParaÞalny Zespół Caritas uprzejmie informuje,
iż w związku z upływem
3-letniej kadencji Zarządu, w dniu 5 czerwca b.r.
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, w
którym uczestniczyli ks. Proboszcz i ks.
Adrian Horak. Zgromadzenie pozytywnie
oceniło 3-letnia pracę Zarządu i dokonało
wyboru nowych jego Członków na następną kadencję. Do Zarządu zostały wybrane
następujące osoby: Anna Kieres, Elżbieta
Kosiel, Anna Krawczyń, Helena Łajewska,
Alfreda Lech. Członkowie Zarządu wybrali spośród siebie na: Prezesa – Annę Kieres,
Wiceprezesa – Elżbietę Kosiel, Sekretarzy – Annę Krawczyń, Helenę Łajewską,
Skarbnika – Alfredę Lech.

Prezes Zarządu
ParaÞalnego Zespołu Caritas
Anna Kieres
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50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 14
tel./fax (+48) 071-344-30-72 071-343-07-98
NIP:899-182-42-60, nr zezwolenia: 255/3/04/2004
www.centrum-turystyki.pl; biuro@centrum-turystyki.pl

Włochy Południowe
Wczasy - promocja do 15.07.07

z wycieczką do OJCA PIO – GRATIS !!!
– śniadania

Płw. Gargano – półwysep w kształcie małej
ostrogi w południowo – wschodnich Włoszech.
Krystalicznie czyste morze, złoto – srebrne plaże, małe zatoczki, malownicze groty, powietrze
wypełnione zapachem cytrusów tworzą najczystszy ekologicznie Europejski Park Widokowy.

–
–

Do dyspozycji klientów:
– restauracja, bar, pizzeria,
– plac zabaw dla dzieci, mini football, biblioteczka wczasowa
– boisko do gry w bule
– boisko do siatkówki na plaży

Camping „ARIZONA” – położony 2 km od
miejscowości Vieste (dojście plażą lub promenadą), 5 min. drogi od prywatnej, przepięknej,
szerokiej i piaszczystej plaży. Na plaży do dyspozycji: bar, prysznice, parasole i leżaki (bezpłatne dla klientów zakwaterowanych w bungalowach).

Na miejscu organizowane będą wycieczki fakultatywne (dodatkowo płatne): San Giovanni
Rotondo (Ojciec Pio)+ Monte Sant’ Angelo (25
E - GRATIS przy zakupie oferty do 15.07), Wyspy Tremiti (35E), Groty Gargano (15E), Pompeje + Wezuwiusz (40E + 18E wstępy), Wieczór
Włoski (15 E)

Zakwaterowanie:
w dużych, willowych namiotach (4m x 4m) dla
2, 3 lub 4 os., składających się z dwóch sypialni
i przedsionka. Namioty wyposażone są w łóżka, materace, koce i poduszki oraz szafkę turystyczną. Każdy namiot posiada stolik ogrodowy
i krzesła. Do dyspozycji uczestników lodówka
(jedna na grupę) i czajnik bezprzewodowy.

Szczegóły oferty na www.centrum-turystyki.pl

Cena zawiera:
– przejazd autokarem
– 9 noclegów
– wyżywienie według oferty
– ubezpieczenie KL + NW do 10.000 E
– opiekę pilota i rezydenta
– podatek VAT
Wyżywienie (kuchnia polska):
NOWE TYSIĄCLECIE – 4, 5, 6 (47) / 2007

obiad – zupa z pieczywem
kolacja – drugie danie

17

SYMBOL
IMPREZY

TERMINY

CENA ZA OS.
W NAMIOCIE

WŁ/W/3

06.07-17.07.2007

750 zł + 85 E
650 zł

WŁ/W/4

15.07-26.07.2007

799 zł + 85 E
650 zł

WŁ/W/5

24.07-04.08.2007

799 zł + 85 E
650 zł

WŁ/W/6

02.08 13.08.2007

799zł + 85 E
650 zł

WŁ/W/7

11.08-22.08.2007

799 zł + 85 E
650 zł

WŁ/W/8

20.08-01.09.2007

720 zł + 85 E
z wycieczką
do Rzymu!!!

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

porządek wakacyjny:

Kurs przedmałżeński

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

– rozpoczęcie: początek października
i koniec lutego.

Kancelaria parafialna:

Dyżur charytatywny

– wtorki i piątki od 17.00 do 18.00

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

KSIĘŻA:

Ks. Stanislaw Stelmaszek – proboszcz
Ks. Adrian Horak
Ks. Maciej Grochota

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.

www.odkupiciel.archidiecezja.wroc.pl

– druga niedziela miesiąca na mszy
św. o 11.00
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Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych
na Górę Św. Anny.
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Pierwsza Komunia Święta

