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W świetle Zmartwychwstania 
cień Krzyża ma kształt serca

– symbolu Miłości. Patrząc w dal, 
przez pryzmat Krzyża Chrystusa widzimy 

nadzieję Poranku Zmartwychwstania. 

Drogim Parafi anom i Szanownym Czytel-
nikom życzymy, aby żyjąc wiarą, z nadzieją 

nieśli krzyż życia osobistego i wspólnotowego, 
czerpiąc radość z życia w przyjaźni z Jezusem. 
Niech czas dorocznego świętowania najwięk-
szych tajemnic chrześcijaństwa, umocni łaską 

Chrystusowego Zmartwychwstania Wasze 
wielkie i drobne wybory dnia codziennego. 

Duszpasterze
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Wielu osobom słowo �Święta� kojarzy 
się z obchodami Bożego Narodze-

nia. Być może jest to skojarzenie wynie-
sione jeszcze z dzieciństwa. Wszak cała 
oprawa tychże świąt (choinka, prezenty, 
karp pływający w wannie) jest dla dziecka 
wyjątkowo atrakcyjna. Jednak świadomy 
chrześcijanin nie może zapominać o tym, 
że najważniejszym świętem jest Triduum 
Paschalne, zwane potocznie Wielkanocą. 
Ta wyjątkowa uroczystość, w czasie której 
rozpamiętujemy trzy etapy najważniejszego 
wydarzenia zbawczego � Paschy Chrystusa 
(trzy dni Chrystusa ukrzyżowanego, po-
grzebanego i zmartwychwstałego), stanowi 
centralny punkt całego roku liturgicznego. 
To jedno misterium paschalne jest podsta-
wowym fundamentem Kościoła, całej litur-
gii i każdego życia chrześcijańskiego, które 
ostatecznie także jest przejściem ze śmierci 
do życia.
Święte Triduum Paschalne posiada wy-

jątkowo uroczystą, przebogatą liturgię, peł-
ną znaków i symboli. Warto więc poświęcić 
chwilę by przyjrzeć się jej z bliska, lepiej 
zrozumieć, a przez to jeszcze pełniej prze-
żyć te najważniejsze święta chrześcijań-
skiego świata.

Wielki Czwartek
W tym dniu, we wszystkich kościołach (za 

wyjątkiem kościołów katedralnych) odpra-
wiana jest tylko jedna, wieczorna Msza św., 
tzw. Msza Wieczerzy Pańskiej. Wcześniej 
w katedrze wszyscy księża wraz z biskupem 
gromadzą się na Mszy św. z poświęceniem 
krzyżma (oleje używane przy sprawowaniu 

sakramentów). Liturgia ta jest symbolem 
jedności Chrystusa z Apostołami.

Wielki Czwartek nie zawsze był zalicza-
ny do Triduum, jednak zawsze był dniem 
jedności, gdyż oprócz święcenia krzyżma 
i sprawowania pamiątki Ostatniej Wiecze-
rzy w tym dniu także jednano pokutników 
z Bogiem i z Kościołem.

W odnowionej liturgii Wielkiego 
Czwartku Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. 
Jest ona równocześnie spełnieniem zapo-
wiedzianej przez Boga Paschy (I Czytanie 
� Wj 12,1�8.11�14 � Chrystus prawdziwym 
Barankiem) oraz kontynuacją tego, co Pan 
nakazał czynić na swoją pamiątkę (por. II 
Czytanie � 1Kor 11,23�26). Zaznaczone 
w psalmie responsoryjnym odnowienie 
Przymierza przez Krew Zbawiciela wypły-
wa z miłości Jezusa do swoich, z miłości 
aż do końca (por. J 13.1�15). Owa miłość 
(agape) Ojca Niebieskiego, przekazywana 
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, 
stanowi główny klucz i centrum liturgii 
Wielkiego Czwartku. Jezus umywając nogi 
swoim uczniom, zostawia nam wymowny 
przykład, a jednocześnie nakazuje nam kie-
rować się w życiu tą samą zasadą miłości 
(J 15,12).

Uroczystość Wielkiego Czwartku w swej 
formie nie odbiega znacząco od przebiegu li-
turgii znanego nam z niedzielnych Euchary-
stii. Niemniej warto zwrócić uwagę na trzy 
specyÞ czne elementy.

Po uroczystym śpiewie Gloria (Chwa-
ła na wysokości Bogu�) milkną organy 
i dzwonki. Odtąd wszystkie pieśni litur-

TRIDUUM PASCHALNE
czyli trzy łyki liturgiki
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giczne wykonywane będą �a�cappella�, 
a podczas Podniesienia i procesji słychać 
będzie tylko stukot kołatek. To zewnętrz-
ne wyciszenie jest wyrazem wewnętrz-
nego przygotowania do rozpamiętywania 
i przeżywania pamiątki męki Zbawicie-
la, od strachu i opuszczenia w Ogrójcu, 
przez drogę krzyżową , aż do złożenia 
w grobie.

Zwykle przed rozpoczęciem Liturgii 
Eucharystycznej ma miejsce obrzęd obmy-
cia nóg, w którym Celebrans umywa sto-
py przedstawicielom Wspólnoty. Nie jest 
to tylko dosłowne naśladowanie przykła-
du Chrystusa, ale jest to prophetie en acte 
(proroctwo w czynie). Miłość Boga, miłość 
zbawcza staje się udziałem człowieka po-
przez wsączenie się w Chrystusa. Włącze-
nie się w Jezusową, najpełniej objawioną 
miłość Ojca prowadzi do oddawania siebie 
w służbie innych na wzór Zbawiciela. Zale-
ca się by po obrzędzie umycia nóg nastąpiła 
specjalna procesja z darami przeznaczony-
mi dla potrzebujących, chodzi szczególnie 
o dary zebrane w okresie Wielkiego Postu, 
jako owoc pokuty (Paschalis sollemnitatis 
51�52).

Po zakończeniu Mszy św. następuje 
procesyjne przeniesienie Najświętszego 
Sakramentu do Ołtarza Adoracji, zwanego 
tradycyjnie ciemnicą. Ołtarz zostaje roze-
brany, a puste Tabernakulum otwarte, co 
ma uświadamiać zebranym, że oto zabrano 
im Pana, a On łagodnie poszedł tam, dokąd 
go poprowadzono. Rozpoczyna się czas 
indywidualnej adoracji, w czasie której 
rozważamy nabożnie ostatnie chwile z ży-
cia Chrystusa przed Jego męką i śmiercią, 
zwłaszcza modlitwę i napomnienia dane 
uczniom w Ogrodzie Oliwnym. Adoracja ta 
winna być także wyrazem naszej wdzięcz-
ności za dar Eucharystii.

Wielki Piątek
Kolejną częścią Triduum, w której spra-

wujemy pamiątkę męki i śmierci Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, jest Wielki Piątek. 
W tym dniu liturgia zaprasza nas przede 
wszystkim do rozważenia biblijnego opisu 
męki Pańskiej, a następnie prowadzi nas 
do adoracji i uczczenia Krzyża świętego. 
Wspominając śmierć Chrystusa, należy 
pamiętać, iż nie była ona dla Niego klęską 
i przegraną, nie była także niespodzianką, 
wszak nieraz zapowiadał ją swoim ucz-
niom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem 
i została opromieniona blaskiem zmar-
twychwstania.

W Wielki Piątek odprawiana jest ostat-
nia i najbardziej uroczysta Droga Krzyżo-
wa Wielkiego Postu. Tradycyjnie jest ona 
odprawiana o godzinie 15:00, która jest go-
dziną Miłosierdzia Bożego, godziną śmier-
ci Chrystusa na krzyżu. Na uwagę zasłu-
guje fakt, iż w tym dniu, w kościołach na 
całym świecie nie sprawuje się Eucharystii. 
Kościół modli się liturgią godzin i groma-
dzi wieczorem na nabożeństwie rozpamię-
tywania męki Pańskiej.

Wielkopiątkowa liturgia jest przejrzy-
sta i prosta w swej surowości i powadze. 
Nabożeństwo rozpoczyna się w milczeniu. 
Kapłani ubrani w czerwone szaty, który to 
kolor jest w liturgii symbolem męczeństwa, 
udają się bez śpiewu na wejście do ołtarza. 
Tam główny celebrans upadną na twarz, 
a wszyscy zgromadzeni w świątyni klękają 
i przez pewien czas modlą się w ciszy. Gest 
ten (prostracja głównego celebransa) nazy-
wany jest �właściwym gestem Wielkiego 
Piątku�. Wyraża on �kondycję pierwszego 
człowieka� oraz trudy i cierpienia Kościoła 
(Paschalis sollemnitatis 58nn).

Po modlitwie w ciszy następuje Litur-
gia Słowa, w której naczelne miejsce zaj-
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muje opis Męki Pańskiej według św. Jana 
odczytany uroczyście z podziałem na role 
(podobnie jak w Niedzielę Palmową) lub 
odśpiewany. Pierwsze i drugie Czytanie (Iz 
52,13�53 oraz Hbr 4,14�16; 5,7�9) przedsta-
wiają Chrystusa jako cierpiącego Sługę Jah-
we, który przez swoją śmierć wykonuję wolę 
Ojca Najwyższego otwierając nam przystęp 
do Niego. Responsorium (Flp 2,8�9) wska-
zuje, że uniżenie Jezusa nie stanowi jego 
przegranej. Sam zaś opis męki w ujęciu Ja-
nowym silnie podkreśla królewską godność 
Chrystusa.

Po Liturgii Słowa następuje Modlitwa 
Powszechna. Chrystus wywyższony nad 
ziemię wszystkich pociągnął do Siebie. 
Dlatego Kościół modli się za wszystkich 
ludzi i za cały świat, bo wszystkich ob-
myła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. 
Czyni to posługując się wyjątkowo uro-
czystą modlitwą sięgającą starożytności 
chrześcijańskiej. Kapłan zapowiada inten-
cję, następnie wszyscy modlą się w ciszy, 
po której kapłan podsumowuje modlitwy 
zgromadzenia specjalną prośbą. Każdora-
zowe �Amen� winno być świadomym włą-
czeniem się i osobistym potwierdzeniem.

Następnie liturgia prowadzi nas do 
uwielbienia Krzyża. W Wielkim Tygodniu 
wszystkie krzyże są zasłonięte. Po modlitwie 
Powszechnej następuje uroczyste wprowa-
dzenie zasłoniętego Krzyża procesyjnego. 
Jego odsłonięcie następuje w trzech etapach, 
za każdym razem kapłan unosi Krzyż i śpie-
wa �Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło 
Zbawienie świata�, lud klęka i w odpowiedzi 
�Pójdźmy z pokłonem� wyraża wdzięczność 
Chrystusowi za trud zbawienia. 

Rozpoczyna się indywidualna adora-
cja Krzyża. Odsłonięty Krzyż pragniemy 
z wdzięcznością uczcić. Krzyż � narzędzie 
śmierci, stał się znakiem zwycięstwa i na-

szego zbawienia. Adorując z szacunkiem 
i pobożnością Krzyż można uzyskać odpust 
zupełny. Przepisy liturgiczne dopuszczają, 
by w szczególnych okolicznościach (jak 
bardzo duża liczba uczestników liturgii) 
odbyło się ogólne uczczenie Krzyża w cza-
sie nabożeństwa z indywidualną adoracją 
dla wiernych po jego zakończeniu (Pascha-
lis sollemnitatis 58nn).

Po uczczeniu Krzyża ołtarz zostaje ubra-
ny, a celebransi przynoszą Najświętszy Sa-
krament z ciemnicy. Od Krzyża prowadzi 
nas liturgia do Komunii Świętej. Pragnie 
nam przez to powiedzieć, że między OÞ a-
rą na Krzyżu a Eucharystią istnieje ścisły 
związek. Uczestniczymy zawsze w euchary-
stycznej Uczcie Baranka dzięki Jego ukrzy-
żowaniu. Komunia Święta jest pokarmem, 
jest owocem zerwanym z Drzewa Krzyża, 
z Drzewa nowego i nieśmiertelnego Życia. 

Liturgia wielkopiątkowa kończy się po-
cesyjnym przeniesieniem Najświętszego Sa-
kramentu do Grobu Pańskiego. Naszą uwa-
gę winniśmy kierować przede wszystkim na 
wystawiony w monstrancji Najświętszy Sa-
krament. Grób Pański jest wypełniony praw-
dziwą obecnością Chrystusa. Rozpoczyna 
się adoracja, która trwa przez całą noc.

Uroczystość Wigilii Paschalnej
Noc paschalną rozjaśnia zmartwych-

wstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka 
Noc, bo w niej oceniamy w sposób sakra-
mentalny mocą Ducha Świętego to naj-
ważniejsze wydarzenie w dziejach świata 
i ludzkości, jakim było przejście (pascha) ze 
śmierci do nowego życia przez zmartwych-
wstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii 
tej nocy staje się dla nas teraźniejszością. 
Uobecniają nam ją przede wszystkim dwa 
sakramenty paschalne: Chrzest i Euchary-
stia. Oba te sakramenty są dlatego ośrod-
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kiem wielkanocnej liturgii. Cała dynami-
ka nocy paschalnej koncentruje się wokół 
nowego życia, dlatego też cała jej liturgia 
pełna jest symboli życia: światło � słowo 
� woda i uczta. Znaki te stanowią również 
główną treść kolejnych części liturgii wi-
gilii paschalnej, a więc: Obrzędu Światła, 
Liturgii Słowa, uroczystego Odnowienia 
Przyrzeczeń Chrzcielnych oraz Liturgii 
Eucharystycznej i Komunii Świętej.

Liturgię Wielkiej nocy rozpoczyna Ob-
rzęd Światła (Lucernarium), w czasie któ-
rego następuje poświęcenie ognia i Pascha-
łu. Znaczenie światła dostrzega się pełniej 
w zestawieniu z ciemnością. Dlatego to 
Wigilia Paschalna winna być sprawowa-
na wówczas, gdy na zewnątrz i w kościele 
panuje już mrok. Na liturgię światła składa 
się poświęcenie ognia, zapalenie paschału, 
świec wiernych oraz oświetlenie kościoła. 
Istnieje bardzo głęboka wymowa stopnio-
wego rozpraszania ciemności przez �Świat-
ło Chrystusa�. Z Nim bowiem przechodzi-
my z ciemności śmierci do światła nowego 
życia. Gdy kapłan po raz drugi intonuje 
�Światło Chrystusa�, po odpowiedzi �Bogu 
niech będą dzięki� wierni zapalają swoje 
świece ogniem z paschału. Ważnym jest, by 
nie używać do tego przyniesionych ze sobą 
zapalniczek lub zapałek, ale by przekazać 
pomiędzy sobą światło od tej świecy, któ-
ra w liturgii tej nocy symbolizuje obecność 
Zmartwychwstałego Chrystusa.

Symbolikę światła i świecy paschalnej, 
a także teologiczną wymowę całej Wielkiej 
Nocy tłumaczy nam �Exsultet� � orędzie 
wielkanocne (praeconium paschale) uro-
czyście odśpiewane przez kapłana. Płomień 
światła jest również znakiem gotowości 
i czuwającego oczekiwania. Dlatego zgod-
nie z wielowiekową tradycją, ta noc powin-
na być czuwaniem na cześć Pana. Wierni 

posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzyma-
jąc w rękach zapalone świece, powinni być 
podobni do ludzi, którzy czekają na swego 
Pana, aby, gdy powróci, zastał ich czuwa-
jących i zaprosił do swego stołu. Uroczyste 
odśpiewanie orędzia wielkanocnego koń-
czy Obrzęd Światła.

W Liturgii Słowa Kościół rozważa 
wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od 
początku dla swego ludu, oraz odpowiada 
ufnością na słowo i obietnice Boże. Bardzo 
obÞ cie zastawiony stół Słowa Bożego w cza-
sie radosnego oczekiwania na zwycięstwo 
Chrystusa, przedstawia całą Historię Zba-
wienia od stworzenia świata, przez wyzwo-
lenie z niewoli egipskiej, aż do zanurzenia 
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
Zgromadzenie odpowiada na słowo Boże 
usłyszane w każdym z Czytań śpiewem, po 
którym następuje specjalna modlitwa. 

W Liturgii Słowa tej nocy szczególnie 
ważne i uroczyście wykonane będą dwa 
śpiewy. Pierwszym jest hymn �Chwała 
na wysokości Bogu� śpiewany po ostat-
nim czytaniu ze Starego Testamentu. To-
warzyszy mu bicie wszystkich dzwonów 
oraz muzyka organowa � kończy się w ten 
sposób okres ciszy trwający od Wielkiego 
Czwartku. Drugim uroczystym śpiewem 
jest wykonane przed Ewangelią �Alleluja�.

Kolejnym elementem uroczystości 
jest Liturgia Chrzcielna, która składa się 
z trzech części: z Litanii do Wszystkich 
Świętych, w której prosimy o wstawien-
nictwo naszych Braci i Siostry, którzy już 
cieszą się chwałą Chrystusa Zmartwych-
wstałego, z błogosławieństwa wody i z od-
nowienia przyrzeczeń chrztu świętego. 

Woda jest istotnym elementem potrzeb-
nym do życia, dlatego jest ona symbolem 
także życia nadprzyrodzonego. Jest znakiem 
rozpoczynającym życie Boże w człowieku 
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w sakramencie chrztu. Modlitwa w cza-
sie poświęcenia wody chrzcielnej najlepiej 
tłumaczy teologię znaku wody. Chrzest 
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zaj-
muje poczesne miejsce w liturgii Nocy Pas-
chalnej. To właśnie ten sakrament wszcze-
pił nas najbardziej w paschalne misterium 
Chrystusa. Odnawiając przyrzeczenia, już 
nie rodzice, lecz my jako dojrzali ludzie 
możemy wyrzec się panowania Złego, wy-
znać naszą wiarę w Boga i odnowić z Nim 
przymierze zawarte na chrzcie świętym. 

Litania do Wszystkich Świętych odma-
wiana jest w pozycji stojącej. Przed odno-
wieniem przyrzeczeń chrzcielnych Litur-
giczna Służba Ołtarza przekazuje wiernym 
ogień Świecy Paschalnej. Przyrzeczenia 
odnawia się trzymając w rękach zapaloną 
świecę.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzciel-
nych liturgia Mszy św. toczy się już we-
dług zwykłego porządku.

Liturgia Wielkiej Nocy kończy się uro-
czystym ogłoszeniem zmartwychwstania 
Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia 
do udziału w tryumÞ e Zmartwychwstałe-
go przez procesję rezurekcyjną, w której 
niesie się krzyż przyozdobiony purpurową 
stułą (krzyż zwycięski) oraz Þ gurę Zmar-
twychwstałego. Procesja odbywa się zwy-
kle o poranku w Niedzielę Wielkanocną. 
Bywa jednak, że ma ona miejsce zaraz po 
zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej.

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł 
pomoże lepiej wychwycić i zrozumieć 
wydarzenia mające miejsce w czasie li-
turgii Świętego Triduum. Wszystkim na-
szym ParaÞ anom oraz ich świątecznym 
Gościom z całego serca życzę wspaniałe-
go przeżywania tajemnic Wielkiej Nocy. 
Szczęść Boże!

Tomasz Pasiut

Redakcja: Panie Marku, jaki był pierw-
szy Pana kontakt z paraÞ ą na Polance i koś-
ciołem�pomnikiem tysiąclecia biskupstwa 
wrocławskiego?

Moje wspomnienia dotyczące kościoła�
pomnika 1000�lecia biskupstwa wrocław-
skiego dzielę na zdarzenia, które nazywam 
przypadkami, oraz na wydarzenia, które 
traktuję jako znaki.

R.: Co Pana zdaniem było przypadkiem?
Przypadek pierwszy miał miejsce w po-

łowie lat 80�tych XX w. kiedy to mój prze-
łożony w Wojewódzkim Biurze Planowa-
nia Przestrzennego poprosił, abym zbadał 
możliwość zlokalizowania �obiektu uży-
teczności publicznej� na działce położonej 
w trójkącie ulic: Bałtycka�Macedońska�Na 
Polance. Wówczas jeszcze nie wiedziałem, 
a dzisiaj wiem, że tym obiektem miał być 
nasz kościół�pomnik wdzięczności Bogu 
za 1000 lat biskupstwa we Wrocławiu. 
Przypadkiem drugim,w roku 1987, było 
moje zamieszkanie na Polance.

R.: Czyżby przypadków było więcej?
Tak, bo w przeciągu bodajże roku, nie 

zmieniając miejsca zamieszkania, dwu-
krotnie zmieniłem paraÞ ę. I to też uważam 

Z okazji jubileuszowego wydania NT, 
prezentujemy okruchy wspomnień 

Pana Marka Natusiewicza, pierwszego 
wydawcy i redaktora naczelnego na-
szej gazetki paraÞ alnej, także pomy-
słodawcy jej tytułów, zarówno �W nowe 
tysiąclecie� (w latach 1997�2000) jak 
i �Nowego Tysiąclecia� (od 2001 roku). 
Marek Natusiewicz jest z wykształce-
nia architektem, z praktyki zawodowej 
urbanistą. Obecnie jest nauczycielem 
akademickim oraz redaktorem jednej 
z gazet wrocławskich*.
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za przypadek. Ostatnią stała się paraÞ a p.w. 
Odkupiciela Świata z księdzem Stanisła-
wem Stelmaszkiem jako proboszczem. 

R.: W którym momencie tych zdarzeń 
pojawiła się gazeta paraÞ alna?

Na początku lat 90�tych miałem nie-
wielkie wydawnictwo, które po wydaniu 
blisko 100 książek miało już na tyle duże 
doświadczenie, że mogłem zaproponować 
ks. proboszczowi wydawanie � na począt-
ku �prywatnego� � czasopisma na potrzeby 
tworzącej się wspólnoty paraÞ alnej. Prob-
lematyka paraÞ alna była mi dobrze zna-
na dzięki memu uczestnictwu w pracach 
Rady ParaÞ alnej. Moja propozycja została 
przyjęta.

R.: Czy miał Pan gotową wizję swojej 
osobistej gazety paraÞ alnej?

W moich planach gazeta paraÞ alna mia-
ła informować paraÞ an o wydarzeniach 
w naszej paraÞ i ale także miała zawierać 
krótkie artykuły o proÞ lu lekko formacyj-
nym, dotykające problemów powszech-
nych, aktualnych również dla wiernych 
kościoła katolickiego np. stosunku każdego 
z nas do pracy, jej uciążliwości, rzetelności 
i etyki pracodawców i pracobiorców. Jej 
redagowanie miało być przedsięwzięciem 
wszystkich zatroskanych o stan polskiego 
ducha, np. problemem sakramentu pokuty, 
a szczególnie rytuału spowiedzi (wg mojej 
oceny większość współczesnych katolików, 
tzw. wierzących a niepraktykujących, przez 
trudności z rozumieniem tego sakramen-
tu i kłopotami z odprawianiem spowiedzi 
rozluźnia, a nieraz wręcz traci swoje więzi 

z paraÞ ą i Kościołem). W wydawanej prze-
ze mnie gazecie udało się zamieścić poje-
dyncze artykuły na te i podobne tematy.

R.: Jak zareagował ks. Proboszcz na 
Pana propozycje?

Wiele czasu poświęciliśmy z ks. Stani-
sławem i ks. Andrzejem na dopasowywa-
niu naszych wizji. Często były to rozmowy 
w biegu, w zakrystii, w czasie przed i po 
nabożeństwach. Podczas wielogodzinnych 
rozmów z księżmi snuliśmy plany na przy-
szłość, wpisując je dyskretnie w treści 
kolejnych numerów powołanego do życia 
miesięcznika �W nowe tysiąclecie�. Jeszcze 
dzisiaj staje mi przed oczami scena, w któ-
rej księża: Stanisław i Andrzej z niepoko-
jem ale i nadzieją pytają o pierwszy numer 
naszej gazetki paraÞ alnej!

R.: Kiedy ukazał się pierwszy numer 
�W nowe tysiąclecie�?

Pierwszy numer gazety paraÞ alnej wy-
danej w najnowocześniejszej wówczas tech-
nologii szybkiego druku, w formacie A4, 
w nakładzie 150 egz. ukazał się w grudniu 
1996 r. Zawierał sprawozdanie ks. probosz-
cza i zespołu Caritas oraz kalendarium 
istotnych wydarzeń w naszej paraÞ i. Po 
kilku dniach cały nakład zniknął ze stoli-
ka stojącego przy wyjściu z Kaplicy. Był to 
znak, że wydawanie gazety paraÞ alnej jest 
jak najbardziej celowe.

R.: Czy były inne znaki?
Ależ oczywiście! Podczas powodzi ty-

siąclecia, w połowie lipca 1997, pełen obaw, 
zadzwoniłem z zagranicy na numer telefonu 

Przypadki i znaki
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Księdza Proboszcza. Jak wielką była moja 
radość na wieść, że na Polance jest sucho. 
I reß eksja: przecież nie mogło być inaczej! 

Jednak najwidoczniejszym znakiem 
jest nasz kościół i tworząca się wokół niego 
nowa wspólnota paraÞ alna, która , wbrew 
ateizującym nasze społeczeństwo prądom, 
wlewającym się do naszej Ojczyzny, tęt-
ni życiem. Nowe ławki zapełniają coraz 
to nowi, młodzi paraÞ anie. Pojawiają się 
nowi fundatorzy. Prace budowlane zmie-
rzają ku końcowi. Doczekaliśmy uroczy-
stości poświęcenia wnętrza kościoła. Po 
prostu, w taki sposób weszliśmy �W Nowe 
Tysiąclecie� Kościoła we Wrocławiu � na 
Polance!

R.: Z Pana wypowiedzi wypływa głębo-
kie przekonanie o wyjątkowej misji zarów-
no tej świątyni jak i skupionej wokół niej 
wspólnoty paraÞ alnej. 

Często zadaję sobie pytanie, czy z tym 
Widomym Znakiem, z �Nowym Tysiącle-
ciem�, paraÞ anie kościoła p.w. Odkupiciela 
Świata nie powinni �wyjść na miasto�, da-
jąc świadectwo, że jak się robi coś w Imię 
Boże, to zawsze musi to przynieść wspania-

łe owoce. Być może na iskrę wiary z Polan-
ki czeka 1000�letni Wrocław, może Dolny 
Śląsk, może Polska? I mimo, że do wyko-
nania pozostaje ogrom pracy to wierzę, że 
jeśli nasze działania będą zgodne z wolą 
boską, to na pewno nie pozostaniemy sami. 
Zarówno księżom posługującym w naszej 
paraÞ i jak i wszystkim zaangażowanym 
paraÞ anom Bóg dopomoże!

R.: W imieniu ks. proboszcza i paraÞ an 
dziękujemy Panu za udział w budowaniu 
wspólnoty paraÞ alnej na Polance.

Nie ma innej drogi, by realizować za-
lecenia, zarówno postanowień soboru 
watykańskiego II jak i nauk Jana Pawła 
II zachęcających świeckich katolików 
do uczestniczenia w życiu społecznym 
i politycznym. W miarę moich skromnych 
możliwości nadal chętnie będę współ-
uczestniczyć, jeśli będzie taka potrzeba, 
w budowaniu prawdziwego żywego Koś-
cioła na Polance. 

_________
* Miesięcznik �We Wrocławiu� (http://

www.wew.0890m.com), tel. 696�569�

Szanownym Redaktorom naszej gazety paraÞ alnej,
Panu Markowi Natusiewiczowi, S.M. Oldze Wojdag i Panu Piotrowi

Szyndrowskiemu, Ks. Czesławowi Morańskiemu, Ks. Jackowi Froniewskiemu
i Ks. Adrianowi Horakowi, a także Pani Halinie Matuszewskiej � redaktorce 

ruchomej gazety ściennej (plakatów) i wszystkim Szanownym Współpracownikom 
redakcji Nowego Tysiąclecia, z okazji jubileuszowego wydania

składamy serdeczne podziękowanie za Ich dotychczasową pracę i poświęcenie,
na większą chwałę Bożą i na pożytek ParaÞ anom Kościoła

p.w. Odkupiciela Świata, które włożyli, wydając informacyjno�formacyjną
gazetę � dzieło, ważne w budowaniu naszej wspólnoty paraÞ alnej.

Ks. Proboszcz i Rada ParaÞ alna
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Zawsze na koniec roku staramy się doko-
nać 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 duszpasterskich 
ułożonych w pewną chronologię:

06.I. odbyło się spotkanie opłatkowe 
Wspólnoty Żywego Różańca i ParaÞ alnego 
Caritas, dzieci z Przedszkola przedstawiły 
w kościele Jasełka

21.I. gościliśmy Siostrę Zakonną ze 
Zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty

22.I. przekazaliśmy budynek dawnej 
Kaplicy dla Diecezjalnej Caritas

11.II. wraz z Caritasem paraÞ alnym 
gościliśmy ludzi chorych na Mszy św. i po-
częstunku

21.II. odbyła się wizytacja dziekańska 
paraÞ i

04.III. młodzież maturalna uczestni-
czyła w pielgrzymce na Jasną Górę

24.III. zakupiliśmy 4 konfesjonały do 
kościoła

25.III. rozpoczęliśmy rekolekcje wiel-
kopostne

31.III. uczestniczyliśmy w misterium 
Męki Pańskiej w cytadeli Poznańskiej

02.IV. obchodziliśmy II rocznicę śmier-
ci naszego Rodaka, Papieża Jana Pawła II

13.IV. Bp Andrzej Siemieniewski udzie-
lił Sakramentu Bierzmowania młodzieży

16.IV. Rozpoczęliśmy prace montażowe 
podsuÞ tki w nawie głównej

13.V. odbyła się uroczystość I Komunii 
św. a tydzień później Rocznica Komunii św.

7. VI. procesja Eucharystyczna z racji 
10 rocznicy Kongresu Eucharystycznego

25.VI. pracę duszpasterską w naszej pa-
raÞ i zakończył ks. Leszek Bajorski

25.VI. pracę duszpasterską w naszej pa-
raÞ i rozpoczął ks. Maciej Grochota

29.VI. uroczysta Msza św. dziękczynna 
w rocznicę erygowania paraÞ i 

21.VII. pielgrzymowaliśmy do Sanktu-
arium Matki Bożej Licheńskiej

4.VIII. zawieźliśmy dary dla Domu Mi-
łosierdzia w Gródku na Ukrainie 

21.IX. uczestniczyliśmy w diecezjalnej 
pielgrzymce na Jasną Górę

23.IX. odbyła się i zakończyła w naszej 
paraÞ i procesja z relikwiami św. Stanisła-
wa i Doroty

07.X. wraz z Policją dolnośląską mod-
liliśmy się na Mszy św. w naszej świątyni 
czcząc św. Michała Archanioła � Patrona 
Policji Polskiej

13.X. młodzież pielgrzymowała do 
Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy

14.X. Uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Papieski 

18.XI. Misjonarz ze Zgromadzenia 
Księży Oblatów głosił Słowo Boże, 

24.XI. Ks. Arcybiskup Marian Gołę-
biewski poświęcił wnętrze kościoła 

25.XI. uroczystość odpustowa i koncert 
�Kantata dla Bogurodzicy�

08.XII. ParaÞ alny Zespół Caritas zorga-
nizował spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem

16.XII. rozpoczęły się rekolekcje ad-
wentowe i we Mszy św. o 11.00 uczestni-

Roczne sprawozdanie 
duszpastersko�gospodarczo�Þ nansowe za rok 2007
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czyli młodzi policjanci, którzy po Mszy św. 
złożyli ślubowanie w Rynku Wrocławskim. 

W mijającym roku ochrzciliśmy 70 
dzieci, na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy 65 osób. Do I Komunii 
przystąpiło 63 dzieci, Sakrament Bierzmo-
wania przyjęły 94 osoby. Związek małżeń-
ski zawarło 9 par. W mijającym roku rozda-
liśmy 120.000 Komunii św., odwiedziliśmy 
376 razy ludzi chorych w ramach I piątków 
miesiąca i na specjalne życzenie. Spowia-
daliśmy w naszym kościele w ciągu roku 
około 6.000 razy. 

Caritas pomagał regularnie co miesiąc 
45 rodzinom na kwotę 12.808,03 zł nie li-
cząc pomocy rzeczowej i koordynacji róż-
nych działań jak choćby zbiórka darów dla 
�Domu Miłosierdzia� w Gródku na Ukrai-
nie. Oddzielne, szczegółowe sprawozdanie 
z działalności Caritas zostanie zamieszczo-
ne w gazecie paraÞ alnej.

Nie sposób w tym rocznym sprawo-
zdaniu pominąć działalności ParaÞ alnego 
Klubu Sportowego, i zaangażowania pana 
Marka Guta � Prezesa, 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 tygodnia organizuje zajęcia 
edukacyjno�sportowe dla dzieci i młodzie-
ży: w poniedziałki, wtorki, środy i soboty. 
Bierze udział w rozgrywkach VI ligi tenisa 
stołowego, uczestniczy w międzynarodo-
wych obozach sportowych. Wciąż pan Ma-
rek czeka na chętnych do 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 2007

1. Dokończenie ocieplania dachu nawy 
głównej między wieżami.

2. Wykonanie systemu wentylacyjnego 
w nawie głównej.

3. Wykonanie i ustawienie 4 konfesjonałów.

4. Wykonanie suÞ tu podwieszanego 
w technologii DPS w nawie głównej.

5. Pomalowanie ścian nawy głównej zgod-
nie z projektem wnętrza.

6. Częściowe wykonanie suÞ tów w na-
wach bocznych.

7. Pomalowanie ścian i suÞ tów 2 kaplic 
bocznych.

8. Wykonanie kompletnego oświetlenia 
nawy głównej, naw bocznych i prezbi-
terium.

9. Położenie posadzki marmurowej 
w prezbiterium wraz ze schodami.

10. Wykonanie marmurowego: ołtarza, am-
bonki, chrzcielnicy, stojaka pod paschał, 
dekoracji przy tabernakulum.

11. Wykonanie i montaż tabernakulum.

12. Wykonywaliśmy również wiele różnych 
drobnych prac konserwatorskich.

Od 2004 roku, a dokładnie od wejścia 
Polski w struktury Unii Europejskiej sy-
stematycznie liczba mieszkańców naszej 
paraÞ i pomniejsza się. Z 7.000 osób jakie 
mieszkały jeszcze do 2005 roku ubyło około 
1600, a liczba uczęszczających na niedziel-
ne Eucharystie nie przekracza 2.000 osób. 
Ten fakt sprawia, że suma oÞ ar składanych 
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na dokończenie budowy również systema-
tycznie się zmniejsza. 

Wymienione powyżej prace mogliśmy 
wykonać dzięki pracy niewielu Wolontariu-
szy, którzy w minionym roku przepracowa-
li łącznie 5.165 godzin o 467 godzin mniej 
niż w roku ubiegłym. Wartość wykonanej 
pracy wynosi 61.980,00 zł.
Środki Þ nansowe, jakimi dysponowa-

liśmy w ubiegłym roku pochodziły z oÞ ar 
wiernych, z comiesięcznych zbiórek pienię-
dzy oraz darowizn. W kwietniu br. otrzy-
maliśmy dotację na wykończenie prez-
biterium z elementami wystroju wnętrza 
w kwocie 400.000,00 zł. W mijającym roku 
łącznie dysponowaliśmy kwotą 530.500,00 
zł. Gdyby odliczyć środki Þ nansowe otrzy-
mane z dotacji to w mijającym roku w pa-
raÞ i zebraliśmy kwotę 130.500,00 zł i jest 
to kwota niższa od zebranej w roku 2006 
o 61.250,00 zł. Od 3 lat systematycznie 
spada kwota jaką jesteśmy w stanie zebrać 
w paraÞ i, a równocześnie systematycznie 
wszystko drożeje. 

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: 

Kwiatkowski Jan 1.034 godziny
Bawolski Zenon 936 godzin
PerÞ kowski Eugeniusz 833 godziny
Milewski Edward 516 godzin
Kalota Jan 419 godzin
Łaszczych Józef 312 godzin
Budoj Franciszek 276 godziny
Suwara Roman 258 godzin
Mazur Jerzy 249 godzin 
Spychaj Władysław 103 godziny
Dziadosz Krzysztof 80 godzin 

Furlepa Feliks 41 godzin
Urbański Stefan 30 godzin oraz 
6 innych mężczyzn, którzy przepraco-

wali łącznie 78 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 2007 
wykonaliśmy. Kończymy rok z długiem 
wynoszącym 82.000,00 zł. 

Na przyszły 2008 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 stro-
ny Odry. Wykonanie dalszej części suÞ tów 
w nawach bocznych i dokończenie malowa-
nia tych naw. Wykonanie docelowe kaplicy 
trójkątnej, w której stanie rzeźba Jana Pa-
wła II. Jeśli nowe ławki będą pasować wier-
nym to sukcesywnie będziemy je kupować 
i ustawiać od przodu wypierając ławki bez 
oparcia. Koszt jednej ławki na obecny czas 
3.200,00 zł.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszyst-
kim za owocną współpracę i proszę 
o dalszy wysiłek i wspólną troskę o do-
kończenie tego dzieła, które z roku na 
rok pięknieje.

Nowy 2008 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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W okresie od lipca do grudnia b.r. odby-
ło się 7 planowanych spotkań. Oprócz 

wspomnianych spotkań konieczne były do-
datkowe, robocze zebrania w celu przygoto-
wania: wiązanek ziół w ilości 370 szt., paczek 
dla rodzin potrzebujących w Tygodniu Mi-
łosierdzia � 18 rodzin, paczek i spotkania ze 
Świętym Mikołajem dla 33 dzieci, paczek na 
Boże Narodzenie dla 16 rodzin.

Nieodłączną częścią pracy Zespołu było 
także pełnienie dyżurów przy rozprowadza-
niu zniczy, świec bożonarodzeniowych�550 
małych i 200 dużych.

Na bieżąco członkowie zespołu segregują 
używaną odzież przynoszoną przez paraÞ an 
oraz odbierają od oÞ arodawców meble, po-
ściel i sprzęt AGD. Rzeczy te traÞ ają następ-
nie do rodzin potrzebujących (zał. Nr 2).

Zespół stara się służyć pomocą wielu po-
trzebującym, pomagając w zależności od in-
dywidualnego zapotrzebowania i możliwości 
Þ nansowych Zespołu. Przed udzieleniem po-
mocy członkowie Zespołu przeprowadzają wy-
wiad z rodzinami potrzebującymi a także stara-
ją się prowadzić rozpoznanie środowiskowe. 

Członkowie Zespołu pełnią dyżur dwa 
razy w tygodniu we wtorki i w piątki w go-
dzinach od 16,30 do 17,30. W czasie dyżurów 
zgłaszają do nas osoby potrzebujące, bezro-
botne i bezdomne. Udzielana jest im doraźna 
pomoc w ramach stworzonego �pogotowia 
żywnościowego�. Osobom tym wydawane są 
podstawowe produkty żywnościowe (za po-
kwitowaniem) takie jak: cukier, mąka, ryż, ka-
sza, makaron, margaryna, konserwy, pasztety, 
herbata, zupy w proszku (zał. nr 3). W tym 
samym czasie wydawana jest także używana 
odzież i obuwie. W okresie od lipca do grudnia 
wydano za pokwitowaniem odzież i obuwie 
używane w ilości ok. 441 kg. Część darów rze-

czowych w postaci odzieży i obuwia w ilości 
900 kg została przekazana potrzebującej lud-
ności wsi Łąki. Trzy razy w miesiącu wyda-
wana jest żywność z Unii Europejskiej, a dwa 
razy paczki żywnościowe i środki czystości 
czterem rodzinom w trudnej sytuacji material-
nej objętych stałą opieką Zespołu.

Szczególną opieką Zespół otacza najmłod-
szych naszej ParaÞ i. Zakupiono dla 6 dzie-
ci przybory szkolne. Jak co roku w miesiącu 
grudniu dla najmłodszych z naszej ParaÞ i Ze-
spół zorganizował spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem. W spotkaniu uczestniczyło 33 dzieci.

W lipcu ParaÞ alny Zespół Caritas prze-
prowadził zbiórkę żywności i środków czy-
stości, leków, pościeli, ręczników dla Domu 
Opieki w Gródku na Ukrainie.

W październiku ParaÞ alny Zespół Caritas 
jako współorganizator uczestniczył w rodzin-
nej imprezie integracyjnej �Poznajmy się bli-
żej� na terenie naszego osiedla.

Z małej wypożyczalni sprzętu rehabilita-
cyjnego wypożyczony jest sprzęt potrzebują-
cym chorym w naszej ParaÞ i.

Rodzinom w trudnej sytuacji Þ nansowej 
udzielana jest także pomoc w zakupie leków. 
Członkowie Zespołu współpracują z MOP-
SE�m, Radą Osiedla, Radą ParaÞ alną i dusz-
pasterzami naszej ParaÞ i.

Do sprawozdania dołączono rozlicze-
nie Þ nansowe. Środki Þ nansowe Zespołu na 
dzień 31.12.2007 r. wynoszą 15.548,88 zł.

Drogim ParaÞ anom składamy serdeczne 
�Bóg zapłać� za każdą oÞ arę, życzliwość, za-
ufanie, wsparcie duchowe i modlitwę, czym 
umacniacie nas w niesieniu pomocy tym, któ-
rzy cierpiąc niedostatek, nie potraÞ ą zmie-
rzyć się z jego przyczynami.

Prezes Zarządu ParaÞ alnego 
Zespołu Caritas Anna Kieres

Sprawozdanie opisowe 
z działalności Parafialnego Zespołu Caritas 
przy parafii Odkupiciela Świata za okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.
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Zestawienie Finansowe 
z działalności Parafialnego Zespołu Caritas
przy Parafii Odkupiciela Świata, za okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.

Poz. Wpływy zł Poz. Wydatki zł

1. �Skarbonka� datki pieniężne od 
paraÞ an 540,00 1.

Zakup żywności, środków 
czystości i higieny dla rodzin 
objętych stałą pomocą na 
faktury VAT

1.316,85 

2.

Dochód ze sprzedaży (co łaska) 
wiązanek kwiat�zioło�owoc 
do święcenia (370 szt.) święto 
MB Zielnej

1.197,64 2.
Zakup leków (recepty) na fak-
tury VAT � dla osób w trudnej 
sytuacji Þ nansowej.

1.065,69

3. Wpłata na konto bankowe 200,00 3. Zakup art. spożywczych 
na Imprezę Integracyjną 98,63

4. Dochód ze sprzedaży zniczy 133,00 4. Zakup słodyczy do paczek 
Mikołajowych 371,36

5.
Datki pieniężne od paraÞ an na 
paczki Mikołajowe dla dzieci 
z ubogich rodzin

110,00 5. Zakup żywności do �banku 
żywności� 178,53

6.
Wpłaty prywatne rodziców na 
paczki Mikołajowe dla własnych 
dzieci

560,00 6. Zakup żywności do paczek 
w Tygodniu Miłosierdzia 285,00

7. Dochód ze sprzedaży �Świec 
Wigilijnych� 1.420,00 7. Zakup zeszytów i przyborów 

szkolnych dla 6 dzieci 327,44

8. Dochód ze sprzedaży paraÞ anom 
�sianka� (co łaska) 135,00 8. Zakup zabawek do paczek 

Mikołajowych 1.109,69

9. Datki pieniężne od paraÞ an na 
paczki świąteczne �dar serca� 30,00 9.

Zakup żywności do paczek 
świątecznych dla ubogich 
rodzin

765,75

10. Kapitalizacja odsetek bankowych 6,80 10.

Koszty własne:
� termosy 4 szt.,
� naczynia jednorazowe
� dorobienie kluczy patent.
� worki foliowe do paczek

236,49

Razem: 4.332,44 Razem: 5.755,43

Pozostało z I półrocza zł: 16.971,87
Wpływy za II półrocze zł:  4.332,44
Razem zł: 21.304,31
Wydatki zł: 5.755,43
Pozostało zł: 15.548,88
W tym:
1. 13.573,44 zł. na rachunku bieżącym w Banku 
Millennium S.A.
2. 1.975,44 zł. gotówka w pogotowiu kasowym

Na dzień 31.12.2007 r. ogólny stan środ-
ków Þ nansowych ParaÞ alnego Zespołu 
Caritas wynosi 15.548,88 zł. (słownie pięt-
naście tysięcy pięćset czterdzieści osiem 
złotych 88/100).

Skarbnik Alfreda Lech, 
Sekretarz Helena Łajewska
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Podziękowanie
ParaÞ alny Zespół Caritas

składa serdeczne podziękowanie
Pani Bożenie Woroszczuk,

Irenie Kamińskiej � naszym paraÞ an-
kom, Panu Markowi Chrzanowskiemu 
� Prezesowi Zarządu Þ rmy �Oleofarm� 

z Pietrzykowic za pomoc Þ nansową.

Prezes Zarządu
ParaÞ alnego Zespołu Caritas

Anna Kieres

Poz. Nazwa produktów Ilość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Żywność:
Ryż

Cukier
Mąka

Makaron
Płatki owsiane

Pasztet
Dżem

Konserwy
Margaryna

Zupy w proszku
Herbata
Kasza

Żywność z Unii Europej-
skiej:

Ser topiony
Makaron
Mleko
Cukier

Kasza jęczmienna
Mąka

Inne:
Przybory szkolne (długopi-
sy, piórnik, gumki, farby, 
zestawy geometryczne)

Zeszyty, bloki techniczne

1 kg.
2 kg.
2 kg.
3 szt.
2 szt.
10 szt.
2 szt.
14 szt.
9 szt.
8 szt.

6 opak.
2 torebki.

300 kg.
1.610,50 

kg. 3.268 l.
684 kg
763 kg
1345 kg

16 szt.
36 szt.

Zestawienie wydanych produktów 
potrzebującym w czasie dyżurów za 
okres od 01.07.2007 r. do 31.12.2007 r.

Poz. Przyjęto rzeczy 
� używane

Wydano 
rzeczy 
� uży-
wane

W maga�
zynie 

zostało

1. Maszyna do szycia 1 szt. �

2. Lampka nocna 1szt. �

3. Monitor do kom-
putera 1 szt. �

4. Tapczan jednooso-
bowy 1 szt. �

5. Ława 1 szt. �

6.  Telewizor kolo-
rowy 1 szt. �

7.  Meble stołowe 1 szt. �

8.
Używana odzież 

i obuwie damskie, 
męskie i dziecinne

441 kg. �

9.
Odzież używana 

przekazana do wsi 
Łąki 14

900 kg. �

Zestawienie przyjętych i wydanych 
darowizn materialnych w okresie 

od 01.07.2007r. do 31.12.2007r.

Skarbnik Alfreda Lech, 
Sekretarz Helena Łajewska

Skarbnik Alfreda Lech, 
Sekretarz Helena Łajewska

PRZEPRASZAMY
Serdecznie przepraszamy właściciela 
Þ rmy transportowej TRANSEUROPA 

P.P.H.U. za błędy techniczne w reklamie 
Þ rmy w numerze 

Nr 49 10-12 2007 Nowego Tysiąclecia.

Drukarnia
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PLAN ADORACJI 
PRZY BOŻYM GROBIE

2100�2200 ParaÞ alny Klub Sportowy 
i młodzież całej paraÞ i 

2200�2300

ul. Ćwiczebna, Młynar-
ska, Kwiatowa, Oborni-
cka od nr 59 do końca 
nieparzyste, Obornicka 
od nr 78 do 106 parzyste

2300�2400 ul. Zaułek Rogoziński

2400�100 ul. Parnickiego

100�200 ul. Żmigrodzka

200�300 ul. Broniewskiego

300�400 ul. Obornicka nr 23�51
nieparzyste

400�500 ul. Obornicka nr 2�36
parzyste

500�600 ul. Macedońska

600�700 ul. Na Polance

700�800

Wspólnota Żywego Ró-
żańca, Rada ParaÞ alna, 
ParaÞ alny Zespół Cari-
tas, Liturgiczna Służba 
Ołtarza 

800�900
Dzieci całej paraÞ i, scho-
la, Eucharystyczny Ruch 
Młodych

ŚWIĘCENIE POKARMÓW 
WIELKANOCNYCH
1000�1400 co pół godziny

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ 
o 2000

REZUREKCJA o 600

Nie ustają usiłowania wymazania Boga 
z ludzkiego życia. Usiłowania te są bar-

dzo stare. Na początku była hipoteza o kłam-
stwie kapłanów, podstępie uczniów Chrystusa, 
redukowanie Jego Osoby do roli reformatora 
społecznego czy rewolucjonisty. Oświece-
nie dopuszczało jedynie deizm czyli bóstwo 
nie interesujące się światem i człowiekiem. 
Nietzsche ogłosił śmierć Boga w kulturze eu-
ropejskiej, Feuerbach i Marks stworzyli teorię 
alienacji jako źródła religii. Wg Sartrè a istnie-
nie Boga wykluczałoby wolność człowieka. 
Wg Fromma Bóg to tylko integracyjna funkcja 
psychiki. Dla niektórych socjologów pojęcie 
Boga to produkt potrzeby pokonania poczucia 
przygodności, czyli rodzaj plastra na niedo-
godności bytu. Dzisiaj zamieszanie prowokują 
publicyści, którzy usiłują wiarę w Boga wy-
prowadzać z funkcjonowania procesów Þ zjo-
logicznych, chemicznych, bioelektronicznych. 

A jednak jak co roku świętujemy zwy-
cięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią 
i szatanem. Zwycięstwo Chrystusa ogłasza-
ją triumfalnie wielkanocne dzwony a wiara 
wciąż przynosi ludziom nadzieję. Wg Annu-
ario PontiÞ cio od 2005 do 2006 roku liczba 
katolików w świecie wzrosła z 1mld 115 mln. 
do 1mld. 131 mln. co oznacza wzrost o 1,4%. 
W latach 2005�2006 liczba biskupów w świe-
cie wzrosła z 4841 do 4898. Liczba kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych wzrosła w tym 
czasie z 406.411 do 407.262/ wzrost 0,21%/. 
Liczba studiujących w seminariach diece-
zjalnych i zakonnych wzrosła w tym czasie 
z 114.439 do 115.480/ wzrost 0,9%/. Ciągle 
więc są młodzi ludzie, którzy pragną swoje 
życie poświęcić głoszeniu Ewangelii. Pa-
miętajmy, że liczba uczniów Chrystusa /12/ 
rozrosła się w ciągu 2 tysięcy lat do ponad 2 
miliardów, co jest wypełnieniem zapowiedzi 
Chrystusa, że Królestwo Boże z maleńkiego 
ziarnka rozrośnie się w wielkie drzewo. 

Ks. Waldemar Kulbat

Zwycięstwo wiary
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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: 
730, 930, 1100, 1230, 1800 
święta zniesione: 630, 1000, 1800

dni powszednie: 630 i 1800

porządek wakacyjny:
niedziela: 
730, 930, 1100, 1230, 2030

dni powszednie: 700, 1800

Kancelaria parafialna:
pon., śr., pt. godz. 1700 � 1800

lipiec � sierpień: 
pt. 800 � 900 i 1700 � 1800

Spowiedź 
� 30 minut przed każdą mszą św.

Odwiedziny chorych 
� pierwszy piątek miesiąca od 800

Sakrament Chrztu św. 
� druga niedziela miesiąca na mszy 
św. o 1100

Nabożeństwa 
w ciągu tygodnia:

pon. godz. 1840 � katecheza 
 dla dorosłych
wt. godz. 1840 � różaniec
śr. godz. 1800 � nabożeństwo do 
 M.B. Nieustającej Pomocy
czw. godz. 1840 � 2000 � adoracja  
 Najśw. Sakramentu
pt. godz. 700 i 1840

 koronka do Bożego Miłosierdzia
pierwsza sobota miesiąca godz. 1800  
 � nabożeństwo fatimskie

Kurs przedmałżeński 
� rozpoczęcie: początek października 
i koniec lutego.

Dyżur charytatywny
 � wtorki i piątki od 1700 do 1800

KSIĘŻA:
Ks. Stanislaw Stelmaszek � proboszcz
Ks. Adrian Horak
Ks. Maciej Grochota

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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Tył okładki nr 1-2 (14-15) 
� poświęcenie kościoła.

Jubileuszowy 25. (srebrny) numer. Nr 7,8,9 (32) � stał się pierwszym 
Kwartalnikiem ParaÞ i Odkupiciela 

Świata we Wrocławiu.

Nr 12 (13) � pierwsza 
kolorowa okładka.


