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W ROKU 2015:
Przez SAKRAMENT CHRZTU zostali
odrodzeni i włączeni do KOŚCIOŁA;
Jan HĘĆKA, s. Moniki i Łukasza
Filip PROKOPCZYK, s. Diany i Patryka
Mikołaj TOMASZEWSKI, s. Magdy i Pawła
Jan STANEK, s. Katarzyny i Tomasza
Collin KAWA, s. Pauliny i Macieja
Gabriela KRZYSZCZYK, c. Annyi Grzegorza
Szymon MAKEDOŃSKI, s. Katarzyny i Marcina
Adam SZELACHOWSKI, s. Aleksandry i Pawła
Pablo HERRERA, s. Małgorzaty i Pablo
Fabiano SZWARC, s. Pauli i Dawida
Zuzanna JANKOWSKA, c. Anny i Pawła
Patrycja LIPKA, c. Marty i Tomasza
Wiktor SULIKOWSKI, s. Iwony i Krzysztofa
Nataniel GRZYBOWSKI, s. Kingi i Marcina
Julia PIWOWAREK, s. Anny i Krzysztofa
Jacek ZAPAŁOWICZ, s. Marty i Rafała
Michał KACZAN, s. Doroty i Pawła
Lena SAWICKA, c. Lidii I Dominika
Jakub SAWICKI, s. Lidii i Dominika
Aleksandra WOJTYSIAK, c. Magdaleny i Marcina
Damian HERMAN, s. Danuty i Grzegorza
Wiktoria HERMAN, c. Danuty i Grzegorza
Ewa KOWALSKA, c. Karoliny i Romana
Jerzy SIWEK, s. Zuzanny i Adama
Maja HELIŃSKA, c. Barbary i Bartosza
Dorota WŁODAREK, c. Agnieszki i Artura
Alicja GAJDA, c. Magdaleny i Krzysztofa
Natan WYSOCZAŃSKI, s. Alicji i Michała
Klaudia KOTARSKA, c. Katarzyny i Krzysztofa
Maja ŚWIĄTEK, c. Kamili i Daniela
Mikołaj JÓZWIAK, s. Doroty i Tomasza
Laura KACZMARCZYK, c. Olgi i Michała
Zofia LELONKIEWICZ, c. Katarzyny i Jakuba
Antoni JOCHYMEK, s. Dominiki i Szymona
Alicja MUNIA, c. Joanny i Kamila
Kuba WÓJCIK, s. Marzeny i Łukasza
Kornel MAĆKIEWICZ, s. Eweliny i Łukasza
Krystian BUCZAK, s. Katarzyny i Daniela
Mieszko JĘDRYSEK, s. Eweliny i Mariusza
Jonasz CZAJKA, s. Barbary i Jędrzeja

Witold BROWARSKI, s. Agnieszki i Bartosza
Dawid KRAWCZYK, s. Karoliny i Przemyslawa
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zawarli:
Aneta NOGA i Michał GRASZA
Katarzyna MUSIAŁOWSKA i Piotr GAJEWSKI
Wiesława WASIAK i Jacek STENGERT
Olga SMAGA i Michał KACZMARCZYK
Natalia KĘDZIERSKA i Marcin MAZUR
oraz poza naszą parafią:
Monika NAPIERAJCZYK i Paweł TABASZEWSKI
Kamila SOWIAR i Tomasz SZUSZKIEWICZ
Magdalena DZIĄGWA i Wojciech BECKER
Małgorzata STOPOWSKA i Paweł URBAN
Karolina ZACHCIAŁ i Zbigniew KONDOLEWICZ
Agata DOBRYNIEWSKA i Paweł CHUDY
Paulia TWARDA i Andrzej MAJ
Karolina WIECZOREK i Marcin TEMPEROWICZ
Katarzyna ERAZMUS i Marcin CIEŚLAK
Marlena NAPIERAŁA i Paweł SZYMAŃSKI
Małgorzata LEJA i Michał GOLOMBEK
Katarzyna KASPEROWICZ i Paweł MAŁOLEPSZY
Katarzyna PIETRASZEK i Grzegorz GREMPLEWICZ
Aleksandra DĘBOWSKA i Sylwester HERLA
Justyna OGONEK i Paweł MISIEK
Izabela MAŁOLEPSZA i Adam KONDOLEWICZ
Joanna BIAŁAS i Artur DUDEK
Ewa PACKA i Dominik KIEŁB
ZMARLI w Chrystusie Panu:
RZEPKA Bolesław (1943; 9.01.br.
MIKOŚ Agnieszka (1929 Rychtal; 9.01.br.)
KRUPA Zofia (1929 Siedliska; 10.01.br.)
KWIATKOWSKA Teresa (1935 Warszawa; 12.01.br.)
CHARKAWY Gracjan (1983 Wrocław; 15.01.br.)
KOLANKIEWICZ Bartosz (1982 Kowary; 1.02.br.)
MAŁYS Mieczysława (1935 Cieszęcin; 6.02.br.)
RATAJCZYK Jan (1932 Żeronice; 8.02.br.)
MAJSTERKIEWICZ Zdzisław (1933 Równe; 9.02.br.)
POMPA Czesław (1944 Suchowola; 19.02.br.)
TOFIEL Aniela (1928 Wola Prz.; 24.02.br.)
WOJTASIŃSKA Henryka (1943 RRaków; 6.03.br.)

TRZECIAK Weronika (1931 Turna; 8.03.br.)
MAZEK Władysława (1928 Piotrów; 4.04.br.)
PŁUSKA Zofia (1925 Kniatowy; 3.04.br.)
STYŚ Bożena (1951 Wrocław; 5.04.br.)
GAIK-IDZIAK Barbara (1954 Wrocław; 9.--4.br.)
SOBOCIŃSKI Wiesław (1947 Wrocław; 16.04.br.)
KOMAR Mazimierz (1929 Gaszyn; 26.04.br.)
KOBERSKA Marianna (1936 Wieruszów; 27.04.br.)
PODYMA Henryk (1943 Hedeper; 5.05.br.)
SMOLEŃ Piotr (1966 Wrocław; 6.05.br.)
STANISZEWSKA Teresa (1937 Liw; 8.05.br.)
CZERKIES Aleksandra (1913 Białohruda; 15.05.br.)
STACHNIK Helena (1922 Ropczyce; 20.05.br.)
PIŁAT Rozalia (1923 Razawka; 23.05.br.)
SZUMA Genowefa (1962 Wroclaw; 21.05.br.)
KOZICZKOWSKA Wacława (1932 Monasterzyska;
25.05.br.)
KUBICKA Karolina (1920 Lorcin; 31.05.br.)
KOWALIŃSKA Rozalia (1925 Sielec; 17.06.br.)
BRZÓSKA Jan (1933 Zbójna; 22.06.br.)
RUDNICKA Anna (1949 Janowice W.; 28.06.br.)
RYCZAJ Kazimierz (1953 Wrocław; 15.08.br.)
MENDERA Piotr (1968 Wrocław; 30.08.br.)
ZDUNIKOWSKA Stanisława (1947 Wrocław; 30.08.br.)
FIAŁKOWSKA Janina (1945 Lwów; 3.09.br.)
JANKOWSKI Janusz (1952 Wrocław; 4.09.br.)
IWANASZKO Renata (1950 Oława; 11.10.br.)
SZURA Tadeusz (1927 Polna; 17.10.br.)
BARAN Ryszard (1941 Tarnów; 6.10.br.)
KOŃCZYK Piotr (1933 Gliniany; 13.11.br.)
BRĄŚ Stanisław (1949 Mikowice; 17.11.br.)
SZALA Władysława (1935 Piotrów; 21.11.br.)
ŻUREK Leszek (1968 Wroclaw; 23.11.br.)
ŁEBEK Władysław (1935 Piotrów; 24.11.br.)
JUSIS Henryk (1933 Koźliszki; 30.11.br.)
DUDEK Irena (1936 Skorzeszyce; 3.12.br.)
MATYSZKIEWICZ Agnieszka (1989 Wrocław; 7.12.br.)
GLUBICKA Alicja (1959 Wroicław; 13.12.br.)
RADLAK Mirosław (1956 Wrocław; 21.12.br.)
GRZYBOWSKI Leon (1931 Kruszwica; 28.12.br.)

Rada Parafialna
W roku 2015 upłynęła kadencja dotychczasowej Rady Parafialnej. W grudniu do
tej wspólnoty doradców proboszcza, zostały zaproszone następujące osoby, które
podjęły się tej szczególnej troski o Parafię:
Batog Piotr, Ciućmańska Krystyna, Gazda Katarzyna, Grobelna Małgorzata, Grzywocz Zenobia, Jasion Marian, Kolarz Marcin, Kowalczyk Jerzy, Krajewska Urszula, Leśniak Stanisław, Rek Andrzej, Szczepaniak Bronisława, Szczepański Roman,
Szczepura Tomasz, Szczuplak Jolanta, Walczak Jan, Wodyński Stanisław. Przewodniczącym rady został wybrany pan Tomasz
Szczepura.
ŻYĆ WIARĄ Redakcja i wydawca: Parafia

Nowe witraże w zabytkowym kościele

św. Jakuba i Krzysztofa. 51-310 Wrocław,
ul. Krzywoustego 291, tel. 071 345 78 13 (kancelaria),
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl
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Drodzy Parafianie
Kolejny numer naszej gazetki zostaje
wydany w okresie Bożego Narodzenia
mijającego roku kalendarzowego 2015.
Radujmy się, że Narodził się nam Zbawiciel, i dziękujmy Bogu za Jego miłosierdzie i nieskończoną miłość do nas.
Wraz z Matką Najświętszą, świętymi
i aniołami trwajmy na adoracji i uwielbieniu Dzieciątka Jezus. Niech Nowonarodzony każdego dnia przemienia nasze serca, błogosławi nam i naszym bliskim oraz dodaje sił, abyśmy odważnie
wprowadzali Jego naukę w życie nasze
i naszej Ojczyzny. Gorąco prośmy o laskę świadomego zrozumienia, że jesteśmy narodem ochrzczonym (od 1050
lat!) i tylko w oparciu o Ewangelię Polska
może rozwijać się według woli Bożej.

2016 – Rok Święty
Miłosierdzia

Bóg odnawia i zbawia W
Niniejsze rozważanie polecamy naszym Czytelnikom sądząc, że
w tych dniach świętowania Bożego Narodzenia i kończącego się
roku kalendarzowego 2015, da nam wiele światła dla naszego życia.
Stale pragniemy swe życie ukierunkowywać na Boga – Jezusa
Chrystusa, który staje się człowiekiem, abyśmy mogli zobaczyć
Jego miłość.

T

o rozważanie należy rozpocząć od
stwierdzenia faktu, że współczesna
kultura i cywilizacja oddaliła się od
Boga, a przez to także od człowieka. Nigdy wcześniej nie było tylu ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków, tylu
ludzi agresywnych, tylu przestępców, tylu
chorych psychicznie i samobójców. Pozwala się na zabijanie nienarodzone dzieci ale także ludzi starszych i cierpiących,
którzy przecież wołają o pomoc i o miłość, a nie o zastrzyk z trucizną i śmierć.
Coraz więcej jest wśród nas ludzi dotkniętych największym kalectwem, w jakie
może popaść człowiek. Tym kalectwem
jest niezdolność do miłości, niezdolność

do tego, by kochać i by kierować się w życiu prawdą.
Ludzie ciągle na nowo powtarzają stare błędy. Objawienie Boże mówi nam, że
pierwsi ludzie odwrócili się od Boga, gdyż
uwierzyli, iż potrafią sami odróżnić dobro
od zła i że nie potrzebują Boga, by być
szczęśliwymi. Ukrywali się przed Bogiem
i wyrządzali sobie nawzajem krzywdę.
W jakimś stopniu każdy z nas powtarza
te stare iluzje o istnieniu szczęścia bez
Boga, bez zasad moralnych, bez pracy
nad sobą. Powtarzając stare iluzje, błędy
i grzechy, współczesny człowiek popada w nowe cierpienia i dramaty: w nowe
Dokończenie na str. 2

uroczystość Niepokalanego Po
częcia Najświętszej Maryi Panny
08.12.2015 roku, w Kościele Katolickim rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy.
Ustanawiając kolejny Rok Jubileuszowy
Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia,
papież Franciszek nawiązał do tradycji Kościoła, która sięga 1300 r., kiedy to ówczesny papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy
jubileusz w historii chrześcijaństwa, wiążąc go z pielgrzymowaniem do grobów
apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.
Idea Roku Jubileuszowego, nazywanego od 1475 r. również Rokiem Świętym,
ma swój rodowód biblijny, wywodzący się
ze Starego Testamentu. Czytamy o nim w
Księdze Kapłańskiej (Kpł 25, 8–17.23–55).
Ustanowiony przez samego Boga miał być
obchodzony co 50 lat jako Rok Jubileuszowy (Kpł 25, 11), w którym wyrównywały
się społeczne nierówności a każdy był
wyzwalany z długów, co symbolizowało
nadanie człowiekowi ziemi przez Boga jedynie w lenno. Nosił on zaszczytne miano
„rzeczy świętej”, czyli czasu, który pozwalał Izraelitom zbliżyć się do Boga, który jest
„Święty”.
Dokończenie na str. 2

Bóg odnawia i zbawia
Dokończenie ze str. 1
choroby (np. AIDS), w nowe uzależnienia
(np. od komputera), w nowe formy kalectwa psychicznego, duchowego i moralnego. Dramaty te stają się tak wielkie, że
w ciągu ostatnich kilku lat dziesięciokrotnie wzrosła w Polsce ilość samobójstw
wśród dzieci i młodzieży. Wielu młodych
sięga po alkohol i narkotyk, ryzykując
w ten sposób jakby samobójstwo na raty.
A prawdziwe piękno i czynienie dobra jest
w naszych czasach często wyśmiewane.
Piękno i dobro jest zagrożone wszędzie
tam, gdzie wzorem i ideałem jest ktoś inny
niż Chrystus i Jego świadkowie, jak chociażby Ojciec Kolbe, Matka Teresa, Jan Paweł II.
W powieści Dostojewskiego pt. „Idiota”,
człowiek niewierzący - Hipolit, pyta księcia
Myszkina: „Czy to prawda, książę, że powiedzieliście kiedyś, iż świat będzie zbawiony
przez piękno? (...) Jakie piękno może zbawić świat?” Myszkin, stojący obok umierającego na tyfus osiemnastolatka, nie
odpowiedział. Swoją postawą zdawał się
jednak wskazywać, że jedynym pięknem,
które może zbawić ten świat, jest miłość
współczująca w cierpieniu. My wiemy,
jak nazwać tę miłość. Jest nią Bóg - Jezus Chrystus. Ten, który staje się człowiekiem, abyśmy zobaczyli Jego miłość, która
współcierpi, gdy my cierpimy, i która zbawia, gdy my błądzimy. Święty Augustyn
ze zdumieniem odkrywa, że nie zbawia
nas jakieś pociągające piękno zewnętrzne,
fizyczne, lecz piękno wewnętrzne, piękno Bożej miłości, piękno „tak stare i tak
nowe jednocześnie” (Wyznania 10, 27).
Gdy jesteśmy z Bogiem, gdy przystępujemy do spowiedzi i komunii świętej, to odkrywamy jak bardzo jesteśmy piękni pięk-

nem człowieka szlachetnego. Odkrywamy,
że potrafimy kochać i cieszyć się życiem, że
przeżywamy radość, jakiej nie może dać
nam alkohol, narkotyk, popęd czy pieniądz.
Gdy jesteśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem, to
powtarza się wtedy historia Apostołów na
górze Tabor, gdy wznieśli się ponad ziemię
i ponad samych siebie, aby pozostać sam
na sam z Chrystusem. Uwolnieni od tego,
co złe, co brzydkie i grzeszne, zawołali zupełnie spontanicznie: „Dobrze, że tu jesteśmy” (Mt 17,4). Kto czuje się kochany przez
Boga i kto uczy się od niego kochać, ten
dostrzega piękno życia i piękno własnego
wnętrza.
Od dwóch tysięcy lat Chrystus przemienia historię tej ziemi i zmienia życiorysy
najbardziej nawet zatwardziałych grzeszników. W dwa tysiące lat od swoich narodzin
na tej ziemi Chrystus nadal nas fascynuje,
nadal porusza nasze serce i najgłębsze
aspiracje. On jeden może nam powiedzieć:
Nie bójcie się świata ani samych siebie, nie
bójcie się bo jesteście ze Mną. Gdy On jest
naszą Drogą, Prawdą i Życiem, gdy słuchamy Go bardziej niż gazet i alkoholu,
bardziej niż telewizji i mody, bardziej niż
samych siebie, wtedy stajemy się nowym
człowiekiem. On stwarza nas raz jeszcze,
dając nam nowe wnętrze, w którym pojawia się piękno serca, czystość sumienia,
szlachetność aspiracji.
Potrzeba więc jakby przytulić się do
Chrystusa z naszymi słabościami, grzechami i lękami. Przyjść do Niego z naszymi
rozczarowaniami i zranieniami. Oddać się
w ręce Tego, który nas zachwyca i który nas
zaprasza, byśmy już teraz budowali Jego
królestwo miłości, prawdy, sprawiedliwości
i pokoju. Celem wszystkiego, co czynił i co

mówił Jezus, było pomaganie człowiekowi,
by się nawrócił, czyli by się nauczył kochać.
Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nas zaprosić na ucztę wielkiej miłości: tej bezwarunkowej, wiernej i nieodwołalnej. Na ucztę
wybawienia od wszystkiego, co nas niepokoi, krzywdzi, boli, co odbiera nam radość
życia i co zagraża naszej przyszłości (Łk 14,
15-24). Jednocześnie On sam nam uświadamia i przypomina, że na tej ziemi wiele
osób i środowisk kieruje do nas zaproszenia
na inne „uczty”. Na uczty znacznie mniejszej miłości: tej niewiernej i odwołalnej. Na
uczty egoizmu, agresji, naiwności. Na uczty
alkoholizmu, narkomanii, pornografii. Na
uczty, które kończą się cierpieniem, utratą
wolności, rozgoryczeniem. Na uczty trujące
fizycznie, psychicznie, moralnie, społecznie.
Łatwo ulec takiemu zaproszeniu, bo są to
uczty, na których nie trzeba mieć szaty ludzkiej godności i dojrzałości. Są to uczty, które
obiecują iluzję łatwego szczęścia i perspektywę doraźnej przyjemności.
Bóg, który zna serce człowieka, wie
o tym lepiej od nas samych. Z tego właśnie
powodu postanowił zaprosić nas na swoją
ucztę miłości i radości w sposób najbardziej niezwykły: wysyłając do nas swego
Syna, aby On nas osobiście zaprosił. Jego
Syn przeszedł przez ziemię wszystkim czyniąc dobrze. Do końca. Do śmierci krzyżowej. Więcej nie mógł już zrobić. Teraz odpowiedź należy do każdego z nas. Na którą
ucztę pójdę? Kto lub co jest moją drogą,
prawdą, życiem? To najtrudniejsze pytania i
decyzje, przed którymi stoi każdy człowiek.
Jezus wciąż ponawia swoje zaproszenie:
Jeśli chcesz, pójdź za mną na ucztę tej miłości, za którą najbardziej tęsknisz. Jak odpowiem Chrystusowi na Jego zaproszenie?
(za: Ks. Marek Dziewiecki, Co to znaczy być
chrześcijaninem? http://www.szkoly.edu.pl/
szydlowiec/mardzie)

Dokończenie ze str. 1
Nazwa „jubileusz” pochodzi natomiast
od hebrajskiego rzeczownika jôbel, oznaczającego „barana”, „róg barani”, „trąbę”. Początek Roku Jubileuszowego był bowiem
obwieszczany przez kapłana dźwiękiem
rogu, który stanowił tym samym wezwanie
do wspólnego przeżywania radości z wielkich dzieł Boga, dokonywanych dla dobra
całego Izraela.
Według zamysłu Papieża Franciszka
najważniejszym celem Roku Świętego Miłosierdzia jest duchowe nawrócenie i danie
świadectwa o Chrystusie: „Niech rozpoczęty niedawno Rok Święty nauczy nas przede
wszystkim i zapisze w naszych umysłach
i sercach, że miłosierdzie jest dla człowieka
pierwszym i najprawdziwszym lekarstwem.
Ileż uzdrowień sprawia miłosierna czułość!
To lekarstwo, którego każdy pilnie potrzebuje. Ono wypływa nieustannie i przeobficie od Boga, ale powinniśmy też dawać je

sobie wzajemnie, tak aby każdy mógł żyć
pełnią swojego człowieczeństwa”.
Jubileusz Miłosierdzia jest zatem dla
Kościoła czasem łaski. Ma nie tylko uczynić nasze świadectwo wiary mocniejszym
i skuteczniejszym, ale przede wszystkim

Odwołując się do słów Ewangelisty Łukasza
przypomina nauczanie Jezusa, który mówi:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). To program na życie, który
choć może wydawać się trudny, jest bogaty
w radość i w pokój.

2016 – Rok Święty Miłosierdzia
przybliżyć nas do tajemnicy miłosierdzia
Bożego, będącego dla nas – jak pisze papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus
(„Oblicze miłosierdzia”) – „źródłem radości,
ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. […] Miłosierdzie to droga,
która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym
na zawsze, pomimo ograniczeń naszego
grzechu”.
Biskup Rzymu wskazuje nam też konkretny sposób przeżycia tego świętego czasu.

Sam nakaz Jezusa jest natomiast zwrócony przede wszystkim do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Do miłosierdzia
bowiem uzdalnia najpierw nastawienie na
słuchanie słowa Bożego. Oznacza to odzyskanie na nowo wartości ciszy w tym rozkrzyczanym świecie, by móc medytować
słowo, przez które Bóg nieustannie zwraca
się do każdego z nas. W ten sposób możliwe jest lepsze poznanie tajemnicy miłosierdzia Boga i przyjęcie go, jako własnego
stylu życia.

Dobroczynność
w parafii

W roku 2015 podobnie jak w latach poprzednich, była prowadzona świetlica dla
dzieci, oraz organizowaliśmy wypoczynek
wakacyjny nad morzem dla 30 osób. Przed
świętami udzielaliśmy okazjonalnej pomocy dla kilkunastu rodzin, znajdujących się
w potrzebie. Organizowaliśmy dla seniorów zajęcia w Klubie Seniora oraz wspólne wyjazdy. Środki na tę działalność składali Parafianie w trzecią niedzielę miesiąca (6.720 zł.) a także otrzymaliśmy fundusze od Gminy Wrocław i od innych sponsorów, oraz odpisu 1 procentu z podatku
(ponad 60 tys. zl.). Ale wdzięczność należy się przede wszystkim Zespołowi Charytatywnemu, wychowawcom i wolontariuszom, trudniącym się tym dziełem.
ZBIERALIŚMY FUNDUSZE na rzecz
prześladowanych chrześcijan w Iraku i Syrii, oraz na Bliskim Wschodzie. W duchu solidarności z poszkodowanymi w Nepalu,
gdzie trzęsienie ziemi dotknęło 8 mil osób
- złożyliśmy 3.030 zł. W dniu modlitw za
Kościół na Wschodzie, złożyliśmy swe ofiary dla katolików za naszą wschodnią granicą. Pamiętaliśmy również o misjach - na Papieskie Dzieła Misyjne przeznaczona była
kolekta mszalna w dniu 6 stycznia i w październiku. Wywiązujemy się ze świadczeń
na rzecz diecezjalnych działań i akcji "Caritas", takich jak: wielkanocne dzieło pomocy potrzebującym, wigilijne dzieło pomocy
dzieciom, Tydzień Miłosierdzia, 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 33 tys. zł.
Czas tego jubileuszu winien być zatem
skoncentrowany najpierw na zgłębianiu podstawowego przesłania Ewangelii, ukazującego Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4),
który objawił najpełniej swoje miłosierdzie w
osobie, słowach i gestach Jezusa z Nazaretu.
A zastanawiając się do jakich postaw i czynów
zachęcają one współczesnych wyznawców
Chrystusa chciejmy odkryć na nowo uczynki
miłosierdzia względem ciała i duszy, które są
chlebem powszednim życia wierzących, czyli
osób będących najbliżej Ewangelii.
Niech zatem Jubileusz Miłosierdzia zaangażuje nas wszystkich, bo jak uczy Piotr
naszych czasów “trochę miłosierdzia potrzebujemy wszyscy, tak byśmy odnowili tkankę
całego naszego społeczeństwa, czyniąc je
bardziej sprawiedliwym i solidarnym. Jest
to szczególnie ważne teraz, kiedy wybuchła «trzecia wojna światowa» – wprawdzie
«w kawałkach», ale rzeczywiście jej doświadczamy”.
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Rok 2015
n Na początku roku 2015, parafialny Klub
Seniora, obchodził swe 10-lecie. Na jubileuszowym spotkaniu, przy udziale naszych
gości z Urzędu Miasta, seniorzy zaprezentowali swoją działalność. Jubileusz świętowaliśmy, dzięki uprzejmości naszych Sióstr Marianek, w Sali konferencyjnej DPS-u.
n W drugą niedzielę stycznia, gościliśmy w naszym kościele chór „Kuźniczanie”
z Wrocławia, który wykonał koncert kolęd.
n Rekolekcje wielkopostne odbywały się w dniach od 15 do 18 marca. Przewodniczył w nich ks. dr Andrzej Pryba MSF
z Ciechocinka. Dzieci na spotkania rekolekcyjne przychodziły do kościoła o godz.
8.00 rano. Jednocześnie odbywały się rekolekcje dla Gimnazjum nr 2. Wszyscy uczniowie, uczęszczający na katechezę, przychodzili przez trzy dni do naszej świątyni, aby
przygotować swe serca na radosne święta
Zmartwychwstania Pańskiego.
n Grupa dzieci z klas trzecich przystąpiła
po raz pierwszy do Komunii św. w dniu 24
maja br. Przygotowaniem tych dzieci trudzili się nasi katecheci: Jolanta Szczuplak,
Anna Sobczuk i Wojciech Kurowski.
n Natomiast 28 maja, grupa trzydziestu
osób, głównie młodzież z trzeciej klasy gimnazjalnej, po rocznych przygotowaniach,
przyjęła sakrament bierzmowania. Udzielił
go arcybp Józef Kupny. Uroczystość odbyła
się w kościele św. Kazimierza.
n 4 czerwca br. obchodziliśmy uroczystość „Bożego Ciała”. Po uroczystej Eucharystii, wyszliśmy w procesji na ulice Psiego Pola. Wielu parafian wzięło udział w tym
publicznym wyznaniu wiary w Chrystusa.
Wiele też osób zaangażowało się w przygotowaniu tej uroczystości. Jak co roku, nie
zabrakło dzieci i młodzieży.
n W niedzielę, 21 czerwca, z okazji 20lecie naszej świetlicy dla dzieci, odbywał
się festyn. W ogrodzie parafialnym było
wiele atrakcji nie tylko dla dzieci. Festyn
uświetnił koncert Zespołu Muzyki Dawnej
„Flauto Dolce”.
n Z dniem 30 czerwca br. dekretem
Księdza Biskupa, nasz wikariusz ks. Szymon
Zaufal, został zwolniony z pracy duszpasterskiej w naszej parafii i w diecezji, celem
wstąpienia do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika (paulinów). Nowym wikariuszem w naszej parafii został mianowany ks.
Mariusz Wyrostkiewicz. Ks. Mariusz święcenia kapłańskie otrzymał sześć lat temu
w Katedrze Wrocławskiej i do obecnego
roku pracował w Wąsoszu.
n Odpust ku czci św. Jakuba i Krzysztofa odbywał się w dniu 26 lipca. W uroczystości przewodniczył Ksiądz Rektor Włodzimierz Wołyniec z Wrocławia. Po Mszy św.
odbyło się na placu kościelnym poświęcenie pojazdów.
n Przez dwa tygodnie sierpnia, grupa
dzieci i młodzieży, brała udział w kolonii
parafialnej w Dąbkach - wdzięczne za trud
zorganizowania tego wyjazdu naszym wychowawcom (pod kierunkiem pani Urszuli
Krajewskiej) i sponsorom. W dniach pobytu
nad morzem, nie zabrakło uczestnikom kolonii wspólnej modlitwy i formacji.

n W sierpniu nasz misjonarz o. Mariusz
Szczepański, przebywając na urlopie, zapoznał nas z pracą misyjną w swojej parafii
w Kinheo (Ekwador). O. Mariusz jest misjonarzem od 6 lat, a od 1 roku jest proboszczem tej misyjnej parafii.
n W nowym roku szkolnym, katechezą
objętych zostało prawie 1200 dzieci i młodzieży, w trzech przedszkolach i trzech szkołach na terenie naszej parafii. Oprócz katechezy szkolnej, odbywa się katecheza parafialna i przygotowanie do sakramentów:
chrztu, pokuty i Eucharystii (Komunii św.),
bierzmowania i małżeństwa. Do sakramentów św. przystępuje się w swojej parafii.
n Grupa 50-osobowa naszych parafianseniorów, skorzystała we wrześniu z wczasów nad morzem. W ośrodku wczasowym
Caritas Wrocławskiej w Łebie było dużo
atrakcji a także modlitwy.
n W corocznej Pieszej Pielgrzymce do
Trzebnicy (17 października), brała udział
grupa pielgrzymów z rejonu Psiego Pola.
Tworzyli oni w tym roku nową grupę, Dwudziestą. W tej grupie z naszej parafii pielgrzymowało, pod przewodnictwem ks. Mariusza, ponad 20 osób. W pielgrzymce brały
udział także dzieci.
n We wrześniu, wychowawcy ze świetlicy parafialnej wraz z ks. Mariuszem, zorganizowali wycieczkę dla ministrantów, scholi
dziewczęcej i grupy świetlicowej do Biskupina i Gniezna.
n Przed uroczystością Wszystkich Świętych, po raz pierwszy w naszej parafii, został
zorganizowany „Bal Wszystkich Świętych”.
Dzieci przyszły przebrane za swoich Patronów w niebie. Wychowawcy ze świetlicy zapewnili piękną, chrześcijańską zabawę.
n 6 grudnia odbywał się w naszej parafii
Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu ŚwiatłoŻycie. Wzięło w nim udział ponad 150 osób
- głównie rodziny z dziećmi.
n W czwartym tygodniu adwentu odbywały się trzydniowe rekolekcje. Przewodniczył w niech ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski, który dwóch lat, kontynuuje studia w Rzymie.

Remonty

Naszą najważniejszą inwestycją w ostatnich
2 latach, była wymiana drewnianych okien
kościoła zabytkowego na metalowe, oraz
zaprojektowanie i zrealizowanie ośmiu nowych witraży. Witraże przedstawiają Apostołów i Ewangelistów: Jakuba (Patrona naszego kościoła), Piotra, Pawła, Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana, oraz współpatrona, św. Krzysztofa. Witraże powstały w pracowni B. i J. Dubowskich we Wrocławiu. Zakończenie robót odbyło się w lutym. To historyczne dzieło było możliwe do zrealizowania wyłącznie dzięki ofiarności Parafian, a które kosztowało nas (wraz z projektami i zgodą urzędów) blisko 90 tys. zł. Podaje się do wiadomości, że Parafia już nie
ma długów, zaciągniętych na te remonty.
W miesiącach letnich odbywał się również
remont pomieszczeń na wikariacie i inne.

