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W  ROKU 2014: 
Przez SAKRAMENT CHRZTU zostali 
odrodzeni i włączeni do KOŚCIOŁA;
Jakub CYWKA, s. Anety i Daniela

Jakub MIKOŚ, s. Justyny i Marcina
Mateusz CYMBOR, s. Agnieszki i Tomasza
Jakub ŁAKOMY, s. Dominiki Pawła
Miłosz NOCZYŃSKI, s. Joanny i Marcina
Sara OSTROWSKA, c. Anny i8 Jakuba
Vivienne OSTROWSKI, c. Anny i Jakuba
Michał KRÓL, s. Moniki i Łukasza
Jan GUMIŃSKI, s. Elwiry i Macieja
Ewa GARBATA, c. Władysławy i Kazimierza
Mateusz RYBAK, s. Lucyny i Andrzeja
Bartosz BARYŃ, s. Marty i Kamila
Julia BIERNAT, c. Doroty i Bogusława
Aleksandra PIERZ-TOMCZYK, c. Katarzyny i Pawła
Alicja PODRALSKA, c. Izabeli i Piotra
Jan SZYNKAROWSKI, s. Magdaleny i Mieczysława
Tomasz SZYNKAROWSKI, s. Marii i Wojciecha
Franciszek POKUSA, s. Anny i Marcina
Adam WOŹNIAKOWSKI, s. Agaty i Krzysztofa
Franciszek DOMAGAŁA, s. Aleksandry i Arkadiusza
Maja PIENIEK, c. Moniki i Pawła
Adrian TREMBOWIECKI, s. Agnieszki i Marcina
Fabian BARANOWSKI, s. Eweliny i Michała
Adam MASTAJ, s. Pauliny i Piotra
Antoni BORTKIEWICZ, s. Marzeny i Macieja
Jeremi MUSIAŁOWSKI, s. Marty i Tomasza
Krzysztof SIĘTEK, s. Anny i Marcina
Jonas JUNG, s. Moniki i Johannesa
Julia MATYSIAK, c. Elżbiety i Mariusza
Dorota HARASIEMOWICZ, c. Katarzyny i Piotra
Wojciech DEREŃ, s. Marioli i Michała
Lena ROGALA, c. Katarzyny i Sławomira
Milena DIDUCH, c. Katarzyny i Adama
Kacper TKACZYK, s. Agaty i Bartosza
Bartosz ŚLIPIEC, s. Katarzyny i Wojciecha
Wojciech KACAŁA, s. Małgorzaty i Mariusza
Zuzanna SZEWCZAK, c. Joanny i Dariusza
Bartosz NOWACZEK, s. Joanny i Adriana
Czesław KACZMARCZYK, s. Olgi i Michała
Jan NOWAKOWSKI, s. Katarzyny i Damiana
Emilia ANTONÓW, c. Anny i Grzegorza

Adam LUTOBORSKI, s. Katarzyny i Karola
Piotr LUTOBORSKI, s. Katarzyny i Karola
Alan STAŃKO, s. Larysy i Macieja
Amelia DYNDAS, c. Pauliny i Jakuba
Mateusz SZYMCZAK, s. Marzeny i Michała
Filip JANCZYN, s. Agnieszki i Marcina
Mikołaj KAPŁON, s. Moniki i Łukasza
Hubert KOKOSIŃSKI, s. Marty i Bartosza
Michał ŚLEPAK, s. Marty i Przemysława
Aleksander WYSIADŁY, s. Eweliny i Pawła
Piotr KNYSZ, s. Magdaleny i Kamila
Kaja KACZOROWSKA, c. Danuty i Roberta
Kinga SZEREMETA, c. Iwony i OPrzemysława
Kacper ŻELEZIK, s. Katarzyny i Damiana
Martyna CZAJA, c. Kamili i Jarosława
Krzysztof LIPIŃSKI, s. Joanny i Piotra.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
zawarli:
Janina DRAGAN i Stanisław 

KRZEWIŃSKI
Marzena CHODERA i Łukasz WÓJCIK
Anna BALICKA i Kamil BYCZAK
Weronika NARWOJSZ i Michał NIEZGODA
Monika GRABOWSKA i Paweł BATÓG
Paulina SZYDEŁKO i Marcin KOLARZ
Wanda PAWŁOWSKA i Marian CZĄSKTKA
Dorota OLEJNICZAK i Paweł KACZAN
Iwona PAWŁOWIEC i Przemysław SZEREMETA 
oraz poza naszą parafią:
Patrycja DULAS i Maksymilian BOREK
Irmina WÓJCIK i Michał SZYDEŁKO
Maria ODZIOMEK i Janusz PRZYBYLSKI
Justyna MATCZAK i Grzegorz KUPIS
Alicja KAMIŃSKA i Krzysztof DOMAGAŁA
Katarzyna KIJASZEK i Piotr BUBLIK
Kamila OSZYWA i Krzysztof KOWALSKI
Małgorzata WÓJCIK i Sebastian SIEKIERZYCKI
Alicja ADAMIK i Krzysztof KLUSEK
Beatrycze RYCZAJ i Marcin URBAŃSKI
Joanna GĘSIOR i Rafał GĘSIOR
Joanna GZOWSKA i Tomasz KOWALSKI
Karolina MUCHOROWSKA i Radosław KOZICA
Malwina TOMCZYŃSKA i Damian ALEKSANDEREK

Karolina KULA i Roman KOWALSKI
Diana GORZYCKA i Jakub ŻÓŁTASZEK
Paulina SĘDKOWSKA i Krzysztof ZAJĄC
Marta KWASEK i Wiktor JUSZCZUK
Anna KWIECIEŃi Jarosław ADAMCZYK
Ewelina BIENIAS i MAREK KLIBER
Magdalena BOJDO i Damian MIECZNIK
Maja KRECIŃSKA i Karol BUBEL

ZMARLI w Chrystusie Panu:
GORZKOWSKA Zdzisława (1949 Wroclaw; 
3012.ub.r.)

BONDALSKA Feliksa (1928 Pułhany; 7.01.br.)
Maria (19Małynka; 12.01.br.)
KRZYKAWIAK Eugeniusz (1933 Jaworzno; 14.01.br.)
MIKOS Benedykt (+13.01.br.)
SUROWA Zdzisława (1939 LaszkiM.; 26.01.br.)
HYPTA Jerzy (1958 Malczyce; 1.02.br.)
WOJEWODA Kazimierz (1933 Przybyłów; 12.02.br.)
CHOROSZY Zdzisław (1929 Lwów; 7.02.br.)
ADAMIEC Marian (1923 Rzeszów; 19.02.br.)
KOŚCIELNY Jan (1937 Dąbrowa; 24.02.br.)
PAWLIKOWSKA Helena (1928 Częśtochowa; 9.03.br.)
ZAWADZKA Krystyna (1941 Warszawa; 14.03.br.)
MORAWIAK Stanisław (1932 Kępno; 16.03.br.)
ZAMOŻNIEWICZ Stefania (1940 Piórków; 26.03.br.)
CZAJKA Henryk (1931 Czyżowice; 9.04.br.)
GRZYWOCZ Jan (1934;  11.04.br.)
KONTEK Stanisława (1935 Rochatyń; 11.04.br.)
WIERZBICKI Zenon (1955 Wrocław; 24.04.br.)
SZUTKOWSKA Halina (1926 Częstochowa; 15.05.br.)
ZYGMUNT Józef (1931 Brzeziny; 19.05.br.)
JAWORSKI Dariusz (1964 Wrocław; 15.03.br.)
GĘSINIEC Helena (1934 Zrębice; 16.06.)
GUZEK Józef (1940 Wrocław; 8.07.br.)
KUCHARSKA Eugenia (1925 Młyńczysko; 9.07.br.)
WARUNEK Roman (1934 Huta Przed.; 16.07.br.)
MOKRZYCKA Kazimiera (1953 Siedlec; 26.07.br.)
KRĘPSKA Stanisława (1954 Trzebnica; 30.07.br.)
KRÓL Michał (1945 Łukowiec Żur.; 16.08.br.)
MANIA Stanisława (1928 Ruda; 20.08.br.)
PAŁUBIŃSKA Ewa (1940 Jedlicze; 23.08.br.)
DĄBROWSKA Stanisława (1932 Augustów; 26.08.br.)
KROWIRANDA Henryka (1952 Osjaków; 28.08.br.)
KŁOSOWSKA Bronisława (1940 Sądowa Wiśnia; 3.09.br.)
NOWAK Marianna (1926 Makoszyn; 24.09.br.)
BIERNACKI Józef (1927 Lipno; 22.09.br.)
KRUPA Stefan (1933 Nowy Staw; 29.09.br.)
STODOLNIK Jadwiga (1946 Wrocław; 10.10.br.)
SŁOMIAN Stanisław  (1952 Zbrojewska; 20.10.br.)
TRZECIAK Jan (1956 Brześć; 18.10.br.)
KUŹNIK Zygmont (1933 Emilianów; 3.11.br.)
KULIK Ryszard (1971 Wrocław; 13.11.br.)
GUZOWSKA Katarzyna (1923 Słobótka; 11.12.br.)
DOMAŃSKA Weronika (1930 Mianowice; 2.12.br.
BRZEZIŃSKA Janina (1943 Ryki; 30.11.br.)
KRAWIEC Teresa (1926 Annapol; 4.12.br.)
MAĆKIEWICZ Józefa (1930 Monazterzyska; 4.12.br.)
PISULA Józef (1934 Walinochnowy; 7.12.br.)
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Potrzebujemy miłości. Każdy z nas, jeśli doświadczał miłości 
ze strony bliskich, to prawdopodobnie umie to docenić. 
Dziękuję Bogu, że miałem kochającego ojca i mamę. Od nich 
zaznałem wiele prawdziwej miłości. Ludzie bardzo boleśnie 
odczuwają brak miłości. 

Życzenia
Życzę Wam, Kochani Parafianie, aby 
przeżywane Święta Bożego Narodzenia 
były dla Was doświadczeniem radości 
z osobistego spotkania się z Jezusem 
Chrystusem, który jako Wszechmogący 
Bóg przyszedł do nas w całkowitym 
ubóstwie, prostocie, niemocy 
i bezbronnej słabości Niemowlęcia. 
Wziął na siebie grzechy, cierpienie 
i śmierć każdego z nas, aby w swojej 
śmierci i zmartwychwstaniu otworzyć 
nam drogę do nieba. Pan Bóg 
przychodzi do nas w słabości Dziecka 
jako bezbronna Miłość. Nie narzuca się, 
lecz z wielką pokorą apeluje do naszych 
serc, abyśmy przyjęli Go z czystym 
sercem, z prostotą i radością dziecka.

Święty Jan Paweł II nauczał, że „od dwóch 
tysięcy lat Kościół jest jakby kołyską, w której 
Maryja składa Jezusa, aby wszystkie narody 
mogły Go wielbić i  kontemplować. Oby 
dzięki pokorze Oblubienicy jeszcze bardziej 
zajaśniała chwała i  moc Eucharystii, którą 
ona sprawuje i  przechowuje w  swym 
łonie. W  znaku konsekrowanego Chleba 
i  Wina Chrystus Jezus zmartwychwstały 
i  uwielbiony, światłość narodów (por. 
Łk  2,32), objawia trwałość swojego Wcie-
lenia. On pozostaje żywy i  prawdziwy 
pośród nas, aby karmić wierzących swoim 
Ciałem i Krwią” (Incarnationis mysterium, nr 
11). Dołóżmy więc starań, by Bóg naprawdę 
zamieszkał w naszych rodzinach, w naszych 
problemach i  sukcesach, w  cierpieniu 
i w radości.
Kochani życzę, aby ta prawda o  Bogu,  
mobilizowała nas do pogłębiania osobistej 
relacji z  Jezusem w  codziennej wytrwałej 
modlitwie oraz w  sakramentach pokuty 
i Eucharystii.
Z całego serca dziękuję Wam za nieustanne 
wspieranie modlitwą i  ofiarami, naszej 
wspólnoty parafialnej i mnie osobiście.
Niech wewnętrzne bogactwo wypływające 
z Serca Boga-Człowieka, z tajemnicy Bożego 
Narodzenia, napełni Wasze serca miłością 
i pokojem.

Wasz proboszcz,
Ks. Edward Leśniowski

ODWIECZNA 
MIŁOŚĆ

Może nie zawsze od razu uświada-
mia sobie jej brak. Ludzie noszą  
w sobie głód miłości,który objawia 

się czasem w   takiej skrajnej postaci, jaką 
jest choroba sieroca. Dzieci pozostawio-
ne przez rodzi-
ców, niechciane, 
nie rosną, cho-
rują, nie rozwija-
ją się prawidło-
wo. Nie dlate-
go, że im się nie 
podaje odpo-
wiednich pokarmów, ale dlatego, że brak 
im czegoś ważniejszego niż niezbędnych 
składników, protein  czy witamin. Bóg nas 
zapewnia o swojej miłości. Pismo święte, 
jest pełne zdań, w  których Bóg poprzez 
proroków ogłasza swoją wielką, niezmien-
ną miłość. 

Bóg zaadresował  swoją miłość bardzo 
konkretnie. Zwraca się ze swoją miłością do 
mnie, do ciebie. Ja istnieję dlatego, że Bóg 

zechciał mnie kochać,  inaczej nie ma pod-
staw dla mojego istnienia. Przez proroka Je-
remiasza Bóg powiedział „Ukochałem cię 
odwiczną miłością" czyli miłością, która  nie 
ma granic w czasie i przestrzeni. Bóg kocha 

właśnie w  taki 
bardzo osobisty 
sposób. Podob-
nie jak zwrócił 
się do Maryi, tak 
też ze swoją mi-
łością chce się 
do ciebie zwró-

cić i  do mnie. Tobie i  mnie chce na nowo 
powiedzieć: „Czyż niewiasta może zapo-
mnieć o swym niemowlęciu,ta, która kocha  
owoc swego łona? A gdyby nawet ona za-
pomniała o tobie, Ja nie zapomnę".

Niczym nie zasłużyłem sobie na to, żeby 
Bóg mnie ukochał. Wiem, że nie mogłem 
sobie na nią zasłużyć. Bóg mnie powołał 
do istnienia. Jego miłość nie cofnie się, nie 
zmieni.I Udział dzieci w tegorocznych rekolekcjach adwentowych.
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Rok 2014
n Na początku nowego roku kalendarzo-

wego, w okresie Bożego Narodzenia, nie za-
brakło w naszej parafii wspólnego kolędowa-
nia, a  dzieci z  Przedszkola 71  przedstawiały 
w naszym kościele Jasełka.
n   W Dniu Chorych, 11  lutego, modlili-

śmy się z chorymi za chorych w naszej parafii. 
Podczas Mszy św. został udzielony sakrament 
namaszczenia prawie 150 chorym.
n Misjonarz z naszej parafii, o. Adam Gut, 

który w  tym roku odwiedzał nasze rodzin 
w czasie tzw. kolędy, spotkał się z naszymi se-
niorami, ilustrując prelekcję o misji przeźro-
czami.
n Dzieci z naszej świetlicy, w okresie Wiel-

kiego Postu, po jednej z  piątkowych Dróg 
Krzyżowych, przedstawiły w kościele panto-
mimę o nawróceniu.
n W rekolekcjach wielkopostnych, od dnia 

30  marca, przewodniczył nam ks.dr Tomasz 
Górecki, Misjonarz Świętej Rodziny z Ciecho-
cinka. Otrzymaliśmy wiele światła o  chrze-
ścijańskim życiu, zwłaszcza w  małżeństwie. 
Dzieci ze S. P. 98, w rekolekcjach brały udział 
w godzinach porannych.
n  W Niedzielę Palmową wystąpił w  na-

szym kościele chór „Kuźniczanie” z Wrocławia. 
Wykonane pieśni pasyjne przybliżyły nam ta-
jemnicę Krzyża Chrystusowego
n W dniu 26 kwietnia, w wigilię uroczy-

stości kanonizacyjnej Jana XXIII i Jana Pawła 
II, gościł u nas „Girls Choir of Vyatautas Ma-
gnus Uniwersity” z  Kowna na Litwie. Stu-
dencki chór, pod dyr. Victoras Masevicus, za-
prezentował m.in. „Adoramus te” Johannesa 
Brahmsa.
n 9 maja odwiedził naszą parafię ks. bis-

kup Moses z Indii. Spotkał się z osobami, któ-
re włączyły się do akcji Caritas „Adopcja na 
odległość”, by systematycznie pomagać dzie-
ciom. Po spotkaniu w kościele, dzieci z naszej 
świetlicy odznaczyły Księdza Biskupa orde-
rem uśmiechu.
n   Grupie młodzieży z  naszej parafii,  

Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny, udzielił bierz-
mowania w dniu 19 maja. Bierzmowanie od-
było się w sąsiednim kościele św. Jana Ap.
n   25 maja Ksiądz Proboszcz przeżywał 

40 r. święceń. Podczas Mszy św., wielu para-
fian wyraziło życzliwość wobec swego, od 
27  lat, pasterza. Jubilat także dziękował za 
łaskę powołania, na Mszy św. sprawowanej 
z  naszym Księdzem Arcybiskupem w  Kate-
drze, w gronie swoich kolegów. 
n W dniu 19 czerwca obchodziliśmy uro-

czystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 
10.00 wyszliśmy w  procesji na nasze uliice. 
Trasa procesji eucharystycznej prowadziła 
przez odnowiony w tym roku rynek i nowe 
rondo Psiego Pola. Na zakończenie otrzy-
maliśmy błogosławieństwo. Licznie zebrani 
adorowali Najświętszą obecność Chrystusa 
w Hostii i wyznawali swą wiarę. 
n   Z racji zbliżającego się końca roku 

szkolnego, został zorganizowany w parafii fe-

styn rodzinny. Festyn rozpoczął się Mszą św. 
w  intencji dzieci i  wychowawców świetlicy 
parafialnej. Przez całe popołudnie było wie-
le atrakcji dla dzieci w ogrodzie parafialnym. 
Podczas festynu wystąpił ks. Jakub Bartczak, 
kapłan-piosenkarz w stylu rap. 
n Po rocznych przygotowaniach formal-

nych (projekty, pozwolenia), w lipcu przystą-
piliśmy do wymiany okien (2 w prezbiterium 
i 6 w nawie) i założenia witraży w kościele za-
bytkowym. Prace dobiegają końca. Koszt tej 
inwestycji wyniesie blisko 90  tys. zł. Na ten 
cel ofiary indywidualne złożyło w 2 ostatnich 
latach 220 rodzin, na kwotę 39 tys. zł.
n   Zakupiliśmy w  tym roku nowe orga-

ny do kościoła zabytkowego. Wcześniej, dwa 
lata temu, również o nowe organy (podob-
ne) ubogaciła się kaplica parafialna. 

Również w  tym roku podejmowaliśmy 
się wielu prac remontowych, zwłaszcza po-
mieszczeń w  domu katechetycznym, gdzie 
mieści się światlica.
n W niedzielę 27 lipca, świętowaliśmy Od-

pust. W  liturgii ku czci św. Jakuba Ap. i  św. 
Krzysztofa m. przewodniczył Ks. Stanisław 
Malinowski, ze zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny z Ciechocinka. Po uroczystej 
Sumie, jak co roku, zostały poświęcone sa-
mochody, które zostały zaparkowane głów-
nie na placu kościelnym. 
n   Przez dwa tygodnie sierpnia, gru-

pa dzieci i młodzieży, wzięła udział w kolo-
nii parafialnej w  Dąbkach. Pod opieką od-
danych naszych Wychowawców i  dzięki 
uzyskanej pomocy, między innymi z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, wszyscy oni korzystali z do-
brodziejstw morza.
n  Katechezę w  trzech szkołach i  trzech 

przedszkolach na Psim Polu prowadzą od 
września: p. Joanna Grela, p. Jolanta Szczu-
plak, p. Anna Sobczuk, p. Wojciech Kurow-
ski, p. Krzysztof Zajkowski i  ks. Szymon Za-
ufal. Z nauki religii korzystają prawie wszyst-
kie dzieci i w większości młodzież szkół śred-
nich. Ponadto odbywa sie przygotowanie do 
przyjęcia sakramentów w grupach przypara-
fialnych.
n Kilka razy do roku, odbywa się w naszej 

parafii Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie. Bierze w  nim udział ponad 
150  osób, zaangażowanych w  oazie mło-
dzieżowej i rodzin (Domowy Kościół), z róż-
nych parafii. 
n   W rekolekcjach adwentowych, któ-

re odbywały się w dniach 14-17 grudnia br.,  
przewodniczył nam  Ks. Roman Maryński, 
notariusz Sądu Duchownego we Wrocławiu. 
Dzieci szkolne oraz młodzież naszej parafii, 
miały również swoje spotkania rekolekcyjne. 
Jakże ważne jest przygotowanie duchowe 
do przeżywania świąt Bożego Narodzenia, 
które propaganda medialna i  wszechobec-
ny konsumizm (w sklepach już od listopada 
trwa handel świecidełkami) odziera z religij-
ności. 

Ludzie kochają, obdarzają się uczuciem, 
sympatią bardzo interesownie. Miłość Boga 
jest bezinteresowna. 

Co mogę zrobić, aby On mnie poko-
chał? Nie muszę nic robić! Więcej – Bóg robi 
wszystko, aby Jego miłość do mnie dotarła, 
abym otworzył oczy na fakt, że On mnie ko-
cha. Bóg posyła do mnie swojego posłańca, 
już nie anioła, ale swoje Słowo – Jezusa Chry-
stusa i „dobija się"  Nim do mnie: Otwórz oczy! 
Zobacz, to wszystko dokoła jest dla ciebie, to 
wszystko są znaki mojej miłości do ciebie.

Bóg otacza mnie swoją miłością i przyjmu-
je mnie takiego, jakim jestem. Ja mogę  się 
sobie  nie podobać, bo mi coś nie wyjdzie, 
bo mam krzywy nos albo jestem za duży, 
albo jestem za mały, albo jestem lekko przy-
garbiony. Mogę się sobie nie podobać, ale 
Bogu się podobam. On się mną cieszy. Z całą 
pewnością nie cieszy się, jeśli chodzę gdzieś 
tam po krętych scieżkach grzechu, ale kocha 
mnie i wtedy. Nie przestaje mnie kochać!

Święty Łukasz przekazuje nam paradok-
salną przypowieść. Jezus mówi, że większa 
radość jest z  jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z  dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu sprawiedliwych nie potrzebujących na-
wrócenia. Bóg swoją miłością kocha szcze-
gólnie tych, którzy bardziej Go potrzebują, 
a  bardziej Go potrzebują ci, którzy  gdzieś 
się zagubili, którzy nie dostrzegają tej miłości 
i chodzą cierpiący, obolali. Tacy właśnieludzie 
bardziej potrzebują miłości Bożej. 

W swojej miłości Bóg chce mnie oczysz-
czać, przemieniać, ona sprawia, że rzeczywi-
ście mogę stać się tym, kim Bóg zamierzył, 
abym był – kimś wspaniałym, pięknym, nad-
zwyczajnym –  dzieckiem Bożym w  pełnym 
tego słowa znaczeniu.

Maryja umiała odpowiedzieć na Boże 
wezwanie, umiała uwierzyć miłości, któ-
rą Bóg Jej objawił przez swojego posłańca. 
To nie oznaczało wcale, że wszystko w życiu 
Maryi poszło "jak po maśle". To, że Bóg nas 
kocha nie oznacza, że będzie wszystko „och” 
i „ach”. Dla Maryi odkrycie Bożej miłości sta-
ło się źródłem siły. U św. Pawła  doświadcze-
nie Bożej miłości było tak potężne, że nikt 
nie mógł stanąć na jej drodze.  Miał świado-
mość, że Bóg  go kocha. Wiedział, że z Nim 
jest w  stanie wszystkiemu  stawić czoła, 
wszystkiemu podołać. Żadna  słabość, ża-
den  grzech,żadne przeciwności zewnętrzne 
nie były w stanie go powstrzymać, bo Bóg 
go ukochał.

Takie źródło entuzjazmu, takie źródło du-
chowej siły Bóg chce otworzyć dla każdego 
z nas. Dziś mówi: Ukochałem cię miłością od-
wieczną. Ukochałem cię bardziej niż ktokol-
wiek z  ludzi kiedykolwiek cię kochał lub ko-
chać będzie. Moja miłość nie cofnie się ni-
gdy, będzie zawsze z tobą, tylko otwórz swo-
je serce, zechciej ją przyjąć.

Uwierzyć miłości Bożej, to uwierzyć, że 
Bóg, który nas powołał do istnienia nie zapo-
mniał o nas, że każdy z nas dla Niego jest je-
dyny, wyjątkowy i niepowtarzalny.

W codziennych brakach, kłopotach, 
możemy sami siebie wybawić, zara-
dzić. Ale stajemy prędzej czy później 

wobec pytania nie o zbawienie jakieś cząst-
kowe, ale o  zbawienie pełne, ostateczne, 
ostateczne, czyli chodzi o uwolnienie od bra-
ku sensu życia. Życie wtedy jest pozbawio-
ne sensu, gdy kończy się śmiercią. Zbawie-
nie więc znaczy tyle, co uwolnienie od śmier-
ci, oznacza życie wieczne, życie nie zagrożo-
ne śmiercią, pełne. 

Wszystko, co prowadzi do takiego ży-
cia, nadaje naszemu życiu sens. Natomiast 
wszystko, co staje na przeszkodzie takiego 
życia, to wszystko pozbawia nas sensu ży-
cia. Z  takiego pojęcia zbawienia wynika, że 
sam człowiek nie może się zbawić, że zba-
wić człowieka może tylko Bóg. Człowiek nie 
może dać sobie życia, żyje dzięki Bogu, Jemu 
zawdzięcza swe życie.

Tylko Bóg może człowieka wybawić od 
śmierci, dać mu życie po śmierci, życie wiecz-
ne – czyli zbawić. 

Nieszczęściem dla człowieka jest to, co 
przeszkadza mu osiągnąć to życie wiecz-
ne, co go oddziela od tego życia. A  to, co 
nas oddziela od tego życia, nazywa się grze-
chem. Zbawienie polega ostatecznie na wy-
bawieniu od grzechu. 

Bóg zbawia człowieka rzeczywiście 
– świadczy o tym Biblia. Ona mówi nam, że 
zbawienie dokonało się przez zesłanie na 
ziemię Drugiej Osoby Bożej, Słowa Przed-
wiecznego, Syna Bożego. „Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w niego uwierzy ...miał życie 
wieczne” (J 3,16).

Apostołowie wyznali: „Panie do kogóż pój-
dziemy, Ty masz słowa życia wiecznego”. Po-
wstaje ptytanie, w jaki sposób przyjąć to zba-

wienie i mieć życie? Odpowiedź daje św. Jan 
Ewang. „Kto ma Syna, ten ma życie” (1 J 5,12)

W  jaki sosób możemy mieć Syna –  zba-
wienie. 

 Otóż Pismo św. wielokrotnie podkreśla, 
że „kto uwierzy będzie zbawiony”. Uwierzyć! 
„Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie 
wierzy ma życie wiczne”. Tym którzy uwierzą 
w Niego, Jezus daje odpuszczenie grzechów 
i życie wieczne. Jasno więc dowiadujemy się 
z Pisma św. że, aby dostąpić zbawienia, na-
leży uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
żego, który przyszedł na ziemię, stał się Czło-
wiekiem, aby umrzeć za nasze grzech, aby 
zadośćuczynić za nasze grzechy i dać życie 
wieczne  –  zbawienie. 

Wystarczy przyjść do Chrystusa jak cielnik 
z przypowieści ewangelicznej i prosić: „Boże, 
miej litość nade mną”. Stańmy przed Chry-
stusem, żywym naszy Panem i Zbawicielem. 
Wiemy, że tylko w Nim jest zbawinie. Dlate-
go zapraszamy Go, aby wszedł w nasze życie, 
słowami modlitwy:

„Panie Jezu wierzę w  Ciebie, wierzę 
że mnie słyszysz i  widzisz, bo mnie mi-
łujesz. Staję przed Tobą ze wszystkimi 
moimi problemami, z  moją słabościa, 
z moją chorobą ducha, z problemami cia-
ła – wszystko Tobie oddaję. Czynię to z uf-
nością, bo powiedziałeś: Nie zdrowi po-
trzebują lekarza, ale źle się mający. Przyj-
mij mnie i zbaw mnie od grzechu i śmier-
ci. Ty tylko masz moc zbawienia mnie. 
Chcę Ci służyć z radością. Gdy zdarzy mi 
się znów upaść, być niewiernym, chcę 
wtedy wracać do Ciebie wierząc że mi 
znowu przebaczysz i pozwolisz zacząć od 
nowa. O Jezu, dziękuję Ci, że mnie zbawi-
łeś. Jezu, jesteś moim Zbawicielem, bądź 
również moim PANEM”.

Jak dostąpić zbawienia?
To pytanie każdy nosi w sobie. Jest to najważniejsze pytanie 
dla nas. Pragniemy życia i szczęścia. Ale to życie ciągle jest 
zagrożone, czegoś nam ciągle brak. Dlatego szukamy zbawienia. 

n Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku, była prowadzona świetlica dla 
dzieci, oraz organizowaliśmy wypoczynek w ferie zimowe, oraz w wakacje – wyjazd nad mo-
rze. Przed świętami udzielaliśmy okazjonalnej pomocy dla kilkunastu rodzin, znajdujących się 
w potrzebie. Organizowaliśmy dla seniorów wspólne wycieczki i zajęcia w Klubie Seniora. 

Środki na tę działalność charytatywną składali parafianie w trzecią niedzielę miesiąca (7.790 
zł.) a także otrzymaliśmy dotację od Gminy Wrocław i od innych sponsorów. Również otrzy-
maliśmy 5.800 zł  z odpisu jednego procentu podatku, którego dokonało prawie stu Parafian. 
Ale wdzięczność należy się przede wszystkim Zespołowi Charytatywnemu, wychowawcom 
i wolontariuszom. 
n Do akcji "Szlachetna Paczka"–zgłaszaliśmy w tym roku kilkanaście rodzin z naszej parafii.
n Zbieraliśmy fundusze na rzecz prześladowanych chrześcijan w Iraku i Syrii, oraz na Bli-

skim Wschodzie. 
n W duchu solidarności z poszkodowanymi w wyniku powodzi na Bałkanach – złożyliśmy 

ponad 1.200 zł. 
n W dniu modlitw za Kościół na Wschodzie, złożyliśmy swe ofiary dla katolików za naszą 

wschodnią granicą.
n Pamiętaliśmy również o misjach – na Papieskie Dzieła Misyjne przeznaczona była kolek-

ta mszalna w dniu 6 stycznia, i w październniku.
n Wywiązujemy się ze świadczeń na rzecz diecezjalnych działań i akcji "Caritas", takich jak: 

wielkanocne dzieło pomocy potrzebującym, wigilijne dzieło pomocy dzieciom, Tydzień Mi-
łosierdzia, Dzień Papieski (fundusz stypendialny). Składaliśmy ofiary na budowę i rozbudowę 
nowych świątyń w diecezji (taca z dwóch niedziel) oraz na Papieski Wydział Teologiczny. Były 
i inne zbiórki.

Łączna kwota tych zbiórek wyniosła ponad 16 tys. zł.

ODWIECZNA MIŁOŚĆ
Dokończenie ze str. 1
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