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W pierwszym i drugim kwartale 2011 r.:
PRZEZ SAKRAMENT CHRZTU ZOSTALI WŁĄCZENI DO 

KOŚCIOŁA:
Martyna SOPALSKA, c. Anny i Mariusza
Antonina WASZAK, c. Marty i Pawła

Julia NAJDA, c. Karoliny i Krzysztofa
Agnieszka NOCZYŃSKA, c, Joanny i Marcina
Michalina ZIĘBA, c. Agaty i Błażeja
Jakub HUCAŁ, s. Małgorzaty i Macieja
Wiktor NEUBAUER, s. Danieli i Macieja
Oliwia BARNAŚ, c. Dagmary i Damiana
Maciej LIS, s. Anny i Tomasza
Franciszek POROS, s. Agnieszki i Wojciecha
Marcin ŚNIEGULA, s. Jolanty i Jacka
Paweł SĄCZKOWSKI, s. Renaty i Zbigniewa
Nikola DUTKIEWICZ, c. Renaty i Zbigniewa
Patryk KUBISIAK, s. Małgorzaty i Marka
Sara RUSZCZAK, c. Anny Andrzeja
Sławomir POPDRALSKI, s. Izabeli i Piotra
Emil KWAŚNIEWSKI, s. Agaty i Janusza
Szymon HOŁDA, s. Iwony i Piotra
Zuzanna MYSZKOWSKA, c. Pauliny i Grzegorza
Bartosz DROŻDŻOWSKI, s. Joanny i Michała
Oliwier JAWORSKI-FABISZEWSKI, s. Marty i Dariusza
Kacper KŁODOWSKI-FABISZEWSKI, s. Anny i Henryka
Hubert KISIEL, s. Moniki i Bartłomieja

Aleksandra BILSKA, c. Katarzyny i Artura
Bartosz IWASZUK, s. Natalii i Łukasza
Zuzanna KOZIARSKA, c. Ewy i Łukasza
Anna KOZIARSKA, c. Ewy i Łukasza
Nina BEDNAREK, c. Katarzyny i Jakuba

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Jolanta SARZYŃSKA i Zbigniew KUŹMA
Katarzyna ŁUŻNA i Piotr PABICH

Anna KNAP i Krzysztof SOFIŃSKI
Anna ADAMCZYK i Marcin ZIĘTEK
Karolina PANEK i Piotr LASZCZYŃSKI
Ilona SZWARC i Paweł CHRAPOWICZ
Monika ŁOPACKA i Łukasz KOPERSKI
Oraz poza naszą parafią:
Aneta NOSOWSKA i Adam JURKIEWICZ
Magdalena GORZKUłA i Wojciech JAŃCZAK
Dominika ORŁOWSKA i Łukasz ZADKA
Edyta BORYCKA i Adam CYBIŃSKI
Karolina GALASIŃSKA i Sławomir SMOLIGA
Aleksandra TERPIŁOWSKA i Grzegorz ŻUR
Dominika KOWALSKA i Bartłomiej KOPEĆ
Marzena SZCZEPANIAK i Sławomir SZCZEPANIAK
Iwona LEŚNIOWSKA i Marek SOKOŁOWSKI
Anna FIOŁKA i Piotr BUCH
Alicja SZATKOWSKA i Bartosz ZIELIŃSKI

ZMARLI W CHRYSTUSIE PANU

KULIK Henryk (1950 Wrocław; 16.01.br.)

BICZYSKO Józef (1941 Kępno; 30.01.br.)

GAJOWCZYK Walerian (1931 Krotoszyn; 31.01.br.)

MATYSZKIEWICZ Andrzej (1948 Wałbrzych; 30.01.br.)

BAK Mirosław (1954 Wrocław; 7.02.br.)

DOMAŃSKI Jan (1943 Walewszczyzna; 12.02.br.)

SUDOMIRSKA Danuta (1948 Złochowice; 6.03.br.)

NICPAN Grzegorz (1970 Wrocław; 5.03.br.)

JASIŃSKI Jan (1926 Paryż; 12.03.br.)

BIERNACKA Karolina (1926 Chryplin; 18.03.br.)

POPIEL Kazimiera (1943 Skrzebów; 21.03.br.)

KUNICKA Regina (1940 Stara Lubom.; 20.03.br.)

NOWACZEK Jakub (2011 Wrocław; 2.04.br.)

GÓRNIAK Gabriela (1954 Wrocław; 5.04.br.)

MARCINIAK Mirosław (1940 Pruszków; 15.04.br.)

POKUCIŃSKI Stanisław (1932 Kraków; 14.05.br.)

RUTKOWSKI Stefan (1923 Pomiany; 23.05.br.)

WILCZYŃSKI Tadeusz (1935 Raczków; 26.05.br.)

JANISZEWSKA Bogumiła (1942 Rogów; 3.06.br.)

KULCZYŃSKA Łucja (1933 Cheratte; 7.06.br.)

MAMOTIUK Lidia (1935 Lubaczów; 4.06.br.)

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”.
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PISMO PARAFII ŚW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROCŁAWIU   

u Jak co roku, w świątecznej atmosfe-
rze Bożego Narodzenia, nasze wspólnoty: 
Żywy Różaniec, dzieci i młodzież ze scho-
li, ministranci, Oaza oraz Rada Parafialna, 
Zespół Charytatywny i Seniorzy spotkali 
się na wspólnym kolędowaniu przy cho-
ince.

u Dzieci z Przedszkola nr 71 w dniu 16 
stycznia przedstawiły w naszym kościele Ja-
sełka.

u Kontynuowaliśmy Spotkania Biblijne 
dla dorosłych, w których co miesiąc , pod 
przewodnictwem ks. dr Rajmunda - nasze-
go rezydenta, brało udział ok. 30 osób.

u 2 kwietnia, w 6 rocznicę śmierci Jana 
Pawła II, a na miesiąc przed jego beatyfika-
cją, nasza młodzież przygotowała wieczor-
nicę i modlitwę dziękczynną za Papieża.

u Od 2 kwietnia odbywały się rekolek-
cje wielkopostne, w których przewodniczył 
nam o. Norbert Oczkowski, dominikanin z 
Wrocławia. Dla dzieci rekolekcje zakończy-
ły się Drogą Krzyżową, z krzyżem wykona-
nym przez dzieci. 

u 1 maja br. na wszystkich mszach św.  z 
wdzięcznego serca śpiewaliśmy "Te Deum" 
za dar Papież-Rodaka w dniu jego Beatyfi-
kacji. W tym dniu młodzież z naszego Gim-
nazjum przy kościele urządziła wystawę o 
Janie Pawle II pt. „Szukałeś nas – Jesteśmy".

u W radosnym czasie wielkanocnym, 15 
maja odbywała się w naszej parafii Pierwsza 
Komunia św. Czterdzieścioro dzieci po raz 
pierwszy przystąpiło do sakramentów Po-
jednania i Eucharystii.

u Ponad trzydzieścioro młodzieży z na-
szej parafii przyjęło sakrament umocnienia 
- bierzmowania z rąk ks. bpa Edwarda Ja-
niaka w dniu 26 maja br. Bierzmowanie od-
bywało się w kościele w Zakrzowie. 

u  W ostatnią niedzielę maja, z okazji 
Dnia Dziecka i 15-Lecia Świetlicy parafialnej, 
odbył się festyn. Po Mszy św. i koncercie Ze-
społu Muzyki Dawnej z Drezdenka, było 
wiele atrakcji i zabawy na placu kościelnym 
i w ogrodzie parafialnym. Festyn został sta-
rannie przygotowany przez wychowawców 
ze świetlicy i wielu wolontariuszy, oraz przy 
wsparciu hojnych fundatorów.

u Dzieci i młodzież na zakończenie roku 
szkolnego i katechetycznego wzięły udział 
we Mszy św. Także dzieci z Przedszkole nr 
71 miały w kościele swoją Mszę św. i rozda-
nie dyplomików z religii.

u W maju, tradycyjnie już, Klub Seniora 
zorganizował pielgrzymkę dla parafian. Tym 
razem nasi pielgrzymi modlili się i zwiedza-
li klasztor w Tyńcu,  Sanktuarium M.B. Szka-
plerznej w Czernej k. Krakowa oraz byli na 
Wawelu w Krakowie przy grobie Pary Pre-
zydenckiej..

u 23 czerwca odbywała się uroczystość 
Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 10.00 wy-
szliśmy z Najśw. Sakramentem na nasze uli-
ce. W procesji eucharystycznej szczególną 
rolę spełniały dzieci, które w tym roku przy-
stąpiły do I Komunii św. Adorowaliśmy Naj-
świętszą Hostię idąc ulicami naszego, coraz 
bardziej odnawianego osiedla. Jak co roku 
to świętowanie i wspólne wyznanie wiary 
w Obecność Chrystusa, zawsze licznie nas 
zgromadzi.

Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy 
wdzięczność za ten wielki dar można 
wyrazić słowami? Wielki... Jedynie 

trzech papieży przed Nim, zasłużyło na 
ten przydomek a i ludzi świeckich na 
przestrzeni wieków z przydomkiem wiel-
ki nie ma znowu tak dużo: gdzieś około 
trzydziestu. Czym zasłużył na przydomek 
wielki? Po jego beatyfikacji ukaże się mnó-
stwo naukowych analiz rozważających czy 
rzeczywiście był wielki i dlaczego. Jan Paweł 
II był wielki, nie przez jakieś gigantyczne 
dzieła czy czyny, ale przez swoją dobroć. 
Jego postawa dobroci wprost emanowała 
udzielając się nie tylko pojedynczym lu-

dziom, ale całym tłumom. Juliusz Słowacki 
w wierszu o papieżu Słowianinie napisał: 
„On rozda miłość, jak dziś mocarze Rozdają 
broń Sakramentalną moc on pokaże Świat 
wziąwszy w dłoń” Dziwne jak te słowa od-
zwierciedliły się w działalności Jana Pawła. 
Praktycznie przemierzył cały świat biorąc 
jego problemy w swoje dłonie i rozlewając 
miłość wszędzie gdzie się pojawił. Ukazu-
jąc ludziom Chrystusa – nigdy nie starał 
się skupiać uwagi na sobie a jednak jego 
pontyfikat był bez wątpienia najbardziej 
medialnym pontyfikatem w historii. Naj-
większą oglądalność zdobył nie błyskotli-
wym sukcesem militarnym, politycznym, 

sportowym, czy Bóg wie jakim jeszcze, 
ale czymś co przeciętnemu człowiekowi 
wydało by się klęską tj swoją śmiercią i 
pogrzebem. Dwa mld. ludzi przed telewi-
zorami i 1500 osobistości z całego świata, w 
tym 3 prezydentów USA. Natomiast Dzień 
Beatyfikacji zgromadził w Rzymie ponad1 
milion wiernych. Te liczby mówią same za 
siebie. Oddają jednak tylko zewnętrzną 
otoczkę tego co stanowiło o Jego wielkości. 
Czy wystarczy zwykłe dziękuję? Czy raczej 
teraz po beatyfikacji nie wypadało by wziąć 
się samemu za naśladowanie Jego osoby i 
za jego przykładem sianie dobra w swoim 
otoczeniu.

Nie wystarczy zwykłe dziękuję 
„Dziękujemy Ci  Boże za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja 
ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.” 

Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II

Ojcze, dziękuję Bogu w Trójcy Przenajświętszej za to, 
że dat Kościołowi Ciebie jako Papieża Jana Pawia II. 
Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę 
dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie 
głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga 
do nas.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład 
całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i 
matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.
Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że w swojej osobie ukazy
wałeś nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego 
Pasterza zawsze zatroskanego o zagubionych w życiu 
i oddalonych od Boga i Kościoła.
Dziękuję Ci za nauczanie, że wszyscy jesteśmy 
powołani do świętości oraz za wskazania jak to 
powołanie zrealizować.
Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać 
te łaski, o które Cię proszę. Wypraszaj mi światło 
i dar rady w życiowych wątpliwościach, a siłę i 
męstwo w pokusach i przeciwnościach.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć 
ustawicznego oddawania się na służbę Chrystusowi 
i Maryi oraz przyczyniania się do budowania w 
naszej Ojczyźnie królestwa prawdy, miłości i pokoju. 
Amen

Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami!



CZY WIemY, Że…
Na 60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI
Uroczystość świętych Piotra i Pawła, 29 

czerwca br., był dniem szczególnej łączno-
ści z Następcą św. Piotra. Benedykt XVI w tym 
właśnie dniu obchodził rocznicę święceń ka-
płańskich. Z okazji diamentowego jubileuszu 
kapłani całego Kościoła ofiarowali Ojcu Świę-
temu 60 godzin adoracji eucharystycznej. 
Szczególną intencją tej modlitwy była proś-
ba o uświęcenie kapłanów i nowe powołania 
kapłańskie. Za 60 lat kapłaństwa Ojca Święte-
go Benedykta XVI dziękowali polscy biskupi 
zgromadzeni w Licheniu i Włocławku na ze-
braniu plenarnym w dniach 24-26 czerwca.  
Papież Benedykt XVI święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca 1951 r. w katedrze we Fry-
zyndze. W tym dniu został wyświęcony także 
brat papieża, ks. prałat Georg Ratzinger.

Wyzwania duszpasterskie
W Polsce 41procent wiernych uczestni-

czy w niedzielnej Mszy św. Ponad 16 pro-
cent przystępuje do Komunii św. Najwyższe 
wskaźniki występują w diecezji tarnowskiej, 
najniższe – w archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej. W stosunku do ubiegłego roku 
odnotowano nieznaczny spadek wyników. 
W Mszy św. częściej uczestniczą kobiety niż 
mężczyźni. Te dane są niewątpliwie wyzwa-
niem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce.

 
Wynalazki św. Maksymiliana

Nie wszyscy wiedzą, że św. Maksymi-
lian Kolbe – zakonnik z Niepokalanowa, 
który w 1941 r. w Auschwitz oddał życie za 
nieznajomego sobie człowieka, intereso-

wał się techniką i tworzył projekty wynalaz-
ków. W dniu15 czerwca, w budynku Senatu 
RP otwarto wystawę „KOLBE. Historia życia 
św. Maksymiliana”. Intencją Senatu było po-
kazanie św. Maksymiliana nieznanego świa-
tu. Na 25 planszach umieszczono ponad 100 
zdjęć z różnych okresów jego życia. Całość 
dopełniają rękopisy oraz dokumenty ojca 
Maksymiliana, a także fotokopie jego listów.  
Uprzywilejowane miejsce na wystawie znaj-
dują projekty wynalazków, które tworzył oj-
ciec Kolbe. Są to prototypy telegrafów oraz... 
model statku kosmicznego. Nowoczesną 
techniką – jak się okazuje - o. Maksymilian 
interesował się przez całe życie – w 1936 
r. był jednym z pierwszych pasażerów ko-
lei linowej na Kasprowy Wierch, a w 1938 r. 
uczestniczył w Berlinie w pierwszym pokazie 
telewizyjnym. W tym samym roku na terenie 
swojego klasztoru założył pierwsze w Pol-
sce katolickie Radio Niepokalanów, planował 
również budowę lotniska. 

YouCat – katechizm dla młodych
Wydany w czerwcu br. Katechizm Kościo-

ła Katolickiego dla Młodych, posługuje się 
przystępnym językiem, porusza wszystkie 
kwestie wiary katolickiej, które zostały wy-
łożone w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go (KKK z 1992 r.), nie wnika jednak w za-
mieszczone tam szczegóły. Książka jest napi-
sana na zasadzie pytanie-odpowiedź, a po-
dane numery przy każdej odpowiedzi po-
kazują, gdzie szukać pogłębionych informa-
cji w KKK. Benedykt XVI nazywa katechizm 
dla młodych „niezwykłą książką” i podkreśla, 
że sam Katechizmu Kościoła Katolickiego, 
nad którym prace jako kardynał koordyno-
wał, to dzieło fascynujące i zupełnie nowe.  
 YouCat zawiera atrakcyjną dla młode-
go czytelnika formułę i szatę graficzną. Na 
marginesach znajdują się streszczenia de-
finicji, cytaty z Pisma Świętego, senten-
cje wypowiedziane przez świętych i na-
uczycieli wiary. Dołączony komentarz ma 
za zadanie dodatkowo pomóc młodym lu-
dziom w zrozumieniu i właściwym odnie-
sieniu omawianego problemu do życia.  
 „Musicie być zakorzenieni w wierze jeszcze 
bardziej niż pokolenia Waszych rodziców, 
aby z mocą i zdecydowanie stawić czoła wy-
zwaniom i pokusom tego czasu – przekonu-
je młodych papież Benedykt XVI i zachęca do 
indywidualnego i wspólnotowego studio-
wania katechizmu YouCat.  „Ten katechizm 
nie będzie Wam schlebiał. Nie będzie dla 
Was łatwą lekturą. Będzie bowiem wymagał 
od Was nowego życia. Odsłoni przed Wami 
orędzie Ewangelii jak «drogocenną perłę», 
dla której trzeba się wszystkiego pozbyć”.  
Papież wzywa też młodych do apostolstwa. 
Zachęca ich, by tworzyli grupy i fora, wymie-
niali się przez Internet i na wszelkie sposoby 
rozmawiali na temat swojej wiary. 

(Z: „Magazyn Familia” październik 2008  
– Rozmowa z Wandą Półtawską)

n Mija 30 lat od wyboru kardynała Karo-
la Wojtyły na papieża. Należała Pani do 
jego najbliższych przyjaciół i współpra-
cowników. Czy mogłaby Pani wskazać 
jakiś najważniejszy rys jego posługi?

Z perspektywy mojej pięćdziesięcioletniej 
współpracy najpierw z księdzem Karolem 
Wojtyłą, następnie biskupem i kardynałem, 
i wreszcie papieżem mogę wyłowić wątek, 
który w moim odczuciu był głównym wąt-
kiem jego działalności – a nawet więcej niż 
działalności, bo obejmował także jego wnę-
trze. Nazwałabym go pragnieniem uświęce-
nia miłości ludzkiej i podniesienia człowie-
ka do tego wymiaru, jaki zamierzył dla niego 
sam Stwórca. Ta właśnie ludzka miłość była 
przedmiotem troski Ojca Świętego przez całe 
jego życie. Robił wszystko, co mógł, żeby tę 
ludzką miłość ratować i czynić piękną.
n Miłość ludzka… Jest tak różnie de-

finiowana. Jak rozumiał ją Jan Paweł II? 
Mówiąc o miłości, która ma być piękna, 

a więc święta, można wyróżnić wiele pozio-
mów. Wskazałabym teraz jeden, który mo-
głam nie tylko obserwować, ale brać w nim 
czynny udział. Mam na myśli problem obro-
ny dziecka jako owocu miłości. Oczywiście, 
pojęcie „owocu miłości” prowadzi do samej 
miłości. Ojciec Święty ukazywał człowie-
ka jako dziecko Boże, owoc Bożej miłości, 
stworzony niejako z nadmiaru tej miłości, 
aby w niej mógł uczestniczyć. Ludzie sta-
wiają sobie pytanie: „Kim jest człowiek i skąd 
pochodzi?”. Dla Ojca Świętego odpowiedź 
była oczywista. Człowiek pochodzi od Boga. 
Bo to, co odróżnia człowieka od reszty tego 
świata, to właśnie duch – dusza ludzka. Jan 
Paweł II nazywa ją „człowiekiem wewnętrz-
nym”.
n Jeżeli człowiek pochodzi od Boga, 

to musi być do Niego podobny. W czym? 
Człowiek stworzony z miłości i dla miłości, 

obdarowany bezinteresownym darem istnie-
nia i życia biologicznego na ziemi, żyje nieja-
ko w dwóch płaszczyznach: duchowej i cie-
lesnej. Zarówno duch, jak i ciało stworzone 
przez Boga noszą w sobie Boże podobień-
stwo. Fakt, że życie pochodzi od Boga, sta-
nowi o jego wartości, jego świętości i o jego 
nienaruszalności. Jan Paweł II powiedział na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: „Nie każ-

da nauka jest prawdziwa i nie każda prawda 
jest naukowa”. Prawda o wartości życia ludz-
kiego opiera się na osobistym doświadczeniu 
każdego człowieka. Cud stwarzania powtarza 
się w każdym nowym dziecku. Oto pozornie 
proste zdarzenie: rodzi się człowiek. Zdumie-
wający proces! Eksplozja życia z jednej ko-
mórki! Iskra życia, przechodząca z pokolenia 
na pokolenie. A każda osoba odmienna, nie-
powtarzalna! Skarb!
n  Można zatem stwierdzić, że czło-

wiek jest na ziemi kimś uprzywilejowa-
nym, niemającym sobie równych? 

Z całą pewnością. W ujęciu Ojca Świętego 
człowiek jest najwyższą wartością na ziemi. 
Wystarczy spojrzeć na ciało człowieka. Jakże 
precyzyjnie jest ono stworzone i jak precyzyj-
nie funkcjonuje! Przez analizę praw przyrody, 
wpisanych w strukturę ludzkiego ciała, myśl 
powinna dojść wprost do pojęcia Boga jako 
Stwórcy. Dzisiaj często się zdarza, że nie za-
stanawiamy się ani nad przyczynami, ani nad 
skutkami swojego życia i sobie przypisujemy 
zasługi. Zwłaszcza medycyna przywłaszcza 
sobie prawa boskie. Zręczny chirurg doko-
nuje precyzyjnej operacji. Ale zapomina, że 
na nic byłyby jego mistrzowskie cięcia, gdy-
by rana sama się nie zagoiła. Ciało ma swo-
je mechanizmy obronne, nie tylko dusza. Cia-
ło ludzkie jest dziełem Boga, tak samo jak du-
sza. Ale to ciało jest zarazem zadaniem dla 
człowieka.
n Jak rozumiał to zadanie Jan Paweł II? 
Ciało ludzkie, a przede wszystkim te jego 

części, które służą życiu, nabierają szczegól-
nego znaczenia i domagają się szczególnej 
troski, szacunku i podziwu. Na ten podziw 
Ojciec Święty zwracał wielokrotnie uwagę. 
W 1997 roku, mówiąc do młodych w Paryżu, 
wskazywał na „podziw” jako na sposób wza-
jemnego odczuwania chłopca i dziewczy-
ny. W Tryptyku rzymskim podkreślił donio-
słość zadziwienia, które powinno towarzy-
szyć człowiekowi, gdy staje on przed cudem 
życia. Niestety, często mężczyzna traktuje ko-
bietę jak jedną z wielu rzeczy, a ona na to po-
zwala. Człowiek swoimi czynami zaniża wła-
sny wymiar. W 2002 roku w Toronto Ojciec 
Święty rzucił młodzieży hasło: „Nie zadowa-
lajcie się miernotą, dążcie do ideału, a jeże-
li nikt tego od was nie wymaga, to wy sami 
tego od siebie wymagajcie”. Ciało ludzkie jest 
święte, życie ludzkie jest święte i jeszcze cho-
dzi o to, żeby czyny ludzkie były święte.

Jako pierwsi to zadanie podejmują rodzi-
ce, bo to oni są w służbie życia. Mają odmien-
ną płeć, aby mogli stać się ojcem i matką. 
Przekazują iskrę życia, której nie tworzą, ale 
ją otrzymują i właśnie podają dalej. W przy-
kazaniu „Czcij ojca i matkę” Stwórca zabez-
pieczył im właściwy wymiar: za to, że są ro-
dzicami, mają doznawać czci. „Czcij” – to coś 
więcej niż tylko „kochaj”. W pojęciu czci kryje 
się ta sama postawa, jaką mamy wobec świę-
tych. Rodzicielstwo uświęca ludzi, bo święte 
ludzkie życie, dane im przez Boga, przez nich 
przechodzi. W ten sposób Boże pochodzenie 
dziecka uświęca rodziców.
n To Boże pochodzenie dziecka było 

szczególnie bliskie Janowi Pawłowi II.
To prawda. Z tej bliskości zrodził się jeden 

z najbardziej zaskakujących dokumentów, ja-
kie pozostawił światu Ojciec Święty. Chodzi 
o pierwszy w dziejach Kościoła List do dzie-
ci. Został opublikowany w 1994 roku z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Przedtem ten za-
troskany o los ludzkości Papież mówił w ONZ 
do polityków, zwracał się do naukowców, 
apelował do całego świata o pokój. I wresz-
cie wysyła jak wódz do walki ostatni hufiec: 
list do dzieci. Do nich kieruje osobistą proś-
bę: „Pragnę powierzyć waszej modlitwie, dro-
dzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej 
rodziny, ale także wszystkich rodzin na świe-
cie… Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie 
się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może 
liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołą-
czycie do jego modlitwy o pokój na świecie 
z takim samym zapałem, z jakim modlicie się 
o pokój i zgodę w waszych rodzinach”.
n To piękne i jakże aktualne przesła-

nie. Dziękuję za rozmowę. 

Wanda Półtawska urodziła się w 1921 roku 
w Lublinie. W czasie wojny harcerka Szarych 
Szeregów, od września 1941 do maja 1945 roku 
więźniarka obozu koncentracyjnego w Ravens-
brück, gdzie poddawano ją eksperymentom 
medycznym. Z wykształcenia jest doktorem 
medycyny, specjalistą w dziedzinie psychiatrii. 
Przez ponad 50 lat była jednym z najbliższych 
współpracowników Karola Wojtyły w czasach 
jego posługi biskupiej, kardynalskiej i papie-
skiej. Od 1983 roku jest członkiem Papieskiej 
Rady Rodziny i członkiem Papieskiej Akademii 
Pro Vita (‘W obronie życia’). Została odznaczo-
na papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontefi-
ce (‘Za zasługi dla Kościoła i papieża’) i Koman-
dorią św. Grzegorza. Mąż, Andrzej, jest profeso-
rem filozofii. Mają cztery córki.

Nasi patroni
Głównym patronem naszej 
parafii jest Święty Jakub 
Większy – apostoł, a drugim 
św. Krzysztof

Święty Jakub Większy, apostoł, był bra-
tem Jana Ewangelisty a synem Zebedeusza, 
który w Betsaidzie wraz z rodziną i najem-
nikami prowadził małe przedsiębiorstwo ry-
backie. Matka jego, Salome, należała do gru-
py niewiast, które towarzyszyły i usługiwały  
Jezusowi (Mk 15,40). Wybrany na apostoła 
widniał zawsze na czele listy. Wraz z Piotrem 
i Janem był najbliższy Chrystusowi, świad-
kiem wskrzeszenia córki Jaira, Przemienienia 
oraz ogrójcowej agonii. Żywe usposobienie 
Jakuba sprawiło, że nazwał go Jezus „synem 
gromu”. W pierwotnym Kościele odegrał rolę 
pierwszoplanową. Był przełożonym Gminy 
Jerozolimskiej. Na niego spadły pierwsze cio-
sy prześladowania – zginął od miecza za rzą-
dów Heroda Agryppy I.  Późna tradycja mówi 
o działalności Jakuba w Judei, Samarii a na-
wet w Hiszpanii. Ciało Apostoła miało zostać 
przeniesione do hiszpańskiej miejscowości 
Iria, nazwanej później Santiago lub Compo-
stela. W 1082 r. wybudowano tu wspaniałą 
świątynię.

Drugi nasz Patron to Św. Krzysztof (gr. 
znaczy „noszący, wyznający Chrystusa”) – Już 
w roku 452 poświęcono mu kościół w Chal-
cedonie. Wczesny kult rozpowszechniony na 
Wschodzie przedstawiał Krzysztofa jako czło-
wieka dzikiego, mocnego, który zaciągnął 
się do służby cesarskiej. Po chrzcie oddał się 
służbie Chrystusowi. Osiadł nad rzeką i służył 
pielgrzymom. Poniósł męczeństwo za cza-
sów cesarza Decjusza. Krzysztof stał się pa-
tronem wielu zawodów. Czcili go zwłaszcza 
przewoźnicy i pielgrzymi. Jest opiekunem 
podróżujących.

Rodzina w służbie życia
Jan Paweł II był człowiekiem, który uczył prawd wiary i wielokrotnie przybliżał Boże przykazanie 
„Nie zabijaj”. Jednocześnie troszczył się o to, aby każdy człowiek mógł być temu przykazaniu 
posłuszny.

Dekalog kierowcy*
Jesteś kierowcą na drodze i 
nie jesteś na niej sam. Ponad 
wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc 
zawsze o tym pamiętaj:

 1. Nie będziesz egoistą na drodze.
 2. Nie będziesz ostry w słowach, czy-

nach i gestach wobec innych ludzi.
 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. 

Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę 
– umiej też podziękować.

 4. Szanuj pieszych.
 5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
 6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
 7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
 8. Nie narażaj siebie i innych na niebez-

pieczeństwo.
 9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, 

szanuj pracę naszej Policji.

*według MIVA Polska (Stowarzyszenie na rzecz 
misyjnych środków transportu)



FotokRonIkA PARAFIAlnA í FotokRonIkA PARAFIAlnA

I Procesja w uroczystość Bożego Ciała w dniu 23 czerwca br.

I Z uroczystości bierzmowania w dniu 26 czerwca br.

I Pierwsza Komunia św. w naszej parafi i

Dodatek do ŻYĆ WIARĄ, lipiec 2011 r. nr 1-2 (70)

I Koncert muzyki dawnej i festyn z okazji Dnia Dziecka i 15-lecia Świetlicy  

I Dzieci w kopalni soli w Wieliczce.

FotokRonIkA PARAFIAlnA í FotokRonIkA PARAFIAlnA
Dodatek do ŻYĆ WIARĄ, lipiec 2011 r. nr 1-2 (70)

I Z rekolekcji wielkopostnych dla dzieci

IWycieczka Seniorów do Czernej, Tyńca i Krakowa.

I Najmłodszy z naszych misjonarzy, o. Mariuusz Szczepański, od dwóch lat  pracujący na misjach w Ekwadorze (Ameryka Południowa)


