Z ŻYCIA PARAFII í Z ŻYCIA PARAFII í Z ŻYCIA PARAFII í Z ŻYCIA PARAFII
Przez SAKRAMENT CHRZTU zostali
włączeni do KOŚCIOŁA;
Bartosz LISOWSKI s. Justyny i Jacka
Maciej ZAGRODNIK s. Jadwigi i Arkadiusza
Jakub JOCHYMEK s. Dominiki i Szymona
Iwona FIGLARSKA c. Katarzyny i Rafała
Adam BANDURSKI s. Małgorzaty i Grzegorza
Amelia LIGOCKA c. Eweliny i Pawła
Maja NOWAK c. Magdaleny i Dariusza
Adrian WIŚNIEWSKI s. Żanety i Łukasza
Oskar WINIARSKI s. Bernadety i Konrada
Igor KOJRO s. Agnieszki i Rafała
Bartosz PRUS s. Marty i Arnolda
Antoni MACHOWSKI s. Joanny i Marka
Zuzanna NOWAK c. Joanny i Jarosława
Tomasz ŚLIPIEC s. Katarzyny i Wojciecha
Natalia KUCHARSKA c. Katarzyny i Łukasza
Zofia OMILJAN c. Katzryny i Szymona
Maja KOPERSKA c. Moniki i Łukasza
Marcelina PTERYSZYN c. Magdaleny i Pawła
Hanna WOJTCZAK c. Anety i Macieja
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W dniu 6 kwietnia w naszej parafii odbywała się peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża bł. Jana Pawła II. Adorowaliśmy
tę relikwię przez cały dzień. Na Mszach św. kazanie wygłosił ks. Rajmund Pietkiewicz, profesor PWT.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
zawarli:
Agnieszka RONKOWSKA i Piotr
SOŁODYNA
Elżbieta ŁUCZAK i Gerhard ZOZEL
Izabela CZUBASZEK i Tomasz PROKOPOWICZ
oraz poza naszą parafią:
Anna FRĄCKOWIAK i Adam SZYMCZAK
Maja LEWANDOWSKA i Grzegorz KOTKOWSKI
Maria SZCZEPAŃSKA i Jarosław ZAJKOWSKI
Marzena STACHÓR i Adrian KOWALSKI
Kinga CHOJNACKA i Marcin SZOPIAN
Paulina HORNIK i Grzegorz MYSZKOWSKI
Dorota LEMONIK i Sebastian HARMAZY

ZMARLI w Chrystusie Panu:
PANIACZ Tadeusz (1051 Głubczyce;
3.01.br.)
JURCZAK Jerzy (1950-Wrocław; 31.12.2012)
MŁYNARSKI Mieczysław (1932-Żelisławice; 6.01.br.)
KACZMAREK Krystyna (1936-Parznice; 7.01.br.)
GÓRSKA Janina (1934; 23.01.br.)
STACHÓRSKA Anastazja (1918-Pustomyty; 31.01.br.)
SUCHOCKA Elżbieta (1964; 18.02.br.)
SKOP Aniela (1931-Białochorszcze; 17.02.br.)
TREMBOOWIECKA Daniela (1928-Brzeżany; 24.02.br.)
WARPAS Helena (1926-Mokrosy; 27.02.br.)
SIEROŃSKA Dobromiła (1943-Owieczki; 3.03.br.)
JUDA Jan (1932-Tarnogród; 8.03.br.)
DIDYK Anna (1924-Lwów; 19.03.br.)
CYMBAŁA Anna (1912-Mużyłowie; 27.03.br.)
PNIAK Stanisław (1946-Gdańsk; 8.04.br.)
GOLA Maria (1942-Góra św.Anny; 7.04.br.)

KAMEDUŁA Grażyna (1953-Wrocław; 6.04.br.)
WOJTCZAK Ewa (1950-Wrocław; 21.04.br.)
KUPIS Zdzisław (1930-Klonowa; 2.05.br.)
KACZMAREK Leon (1927-Bestwin; 8.03.br.)
JASZEK Janina (1928-Skałat; 28.05.br.)
BOSZKO Edward (1934-Usznia; 30.05.br.)
ŻELAZNY Henryka (1929-Sambry; 30.05.br.)
ZALEWSKA Helena (1931-Siedlimowo; 5.06.br.)
TĄPAŁA Anna (1936-Lwów; 4.06.br.)
KULIK Jadwiga (1950-Kłokoczyce; 20.06.br.)
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci .
Amen”

n Nasz dotychczasowy rezydent, ks. dr
hab. Rajmund Pietkiewicz, otrzymał mieszkanie służbowe na Ostrowie Tumskim. Ponad
trzy lata mieszkał i służył w naszej parafii.
n W dniach od 10 do 13 marca odbywały się w naszej parafii wielkopostne rekolekcje. Przewodniczył w nich ks. dr Tomasz Gó-

recki, Misjonarz Świętej Rodziny z Ciechocinka. Dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 98,
spotkania rekolekcyjne odbywały się rano.
n Dla kręgów oazowych z rejonu, odbywał się w niedzielę 10 marca kolejny Dzień
Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Wzięło
udział prawie 100 osób.

n W drugą niedzielę czerwca, kazania
wygłosił ks. Michał Machał, proboszcz parafii w Pawłowicach. Towarzyszył mu chór
z tej parafii. Ofiary złożone na tacę w wysokości 4,5 tys. zł., przeznaczone zostały na
wsparcie budowy nowej świątyni w Pruszowicach.
n Ze świetlicy parafialnej, czynnej 4
godziny dziennie, korzysta kilkanaścioro dzieci. Wdzięczni jesteśmy wychowawcom i wolontariuszom, a także parafianom,
którzy wspierają to dzieło (kwesta w trzecią niedzielę m-ca), oraz władzom Gminy
Wroclaw..
n Remonty w tym okresie ograniczyliśmy jedynie do drobnych prac konserwatorskich, m.in. przebudowa komina, modernizacja pomieszczeń parafialnych i prace w świątyni. Funkcjonowanie parafii jest
bardzo kosztowne. Samo ogrzewanie, pomimo zmiany pieców CO, kosztuje w sezonie ponad 7 tys. zł miesięcznie. W tym roku
przygotowujemy sie do założenia nowych
witraży w kościele.

Podczas liturgii wigilii paschalnej w sobotę w nocy, odnawialiśmy przyrzeczenia chrzcielne. Na zakończenie wigilii
paschalnej odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna.

ŻYĆ WIARĄ Redakcja i wydawca:

Parafia św. Jakuba i Krzysztofa. 51-310 Wrocław,
ul. Krzywoustego 291, tel. 071 345 78 13 (kancelaria),
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl

76-letni kardynał Jorge Mario Bergoglio
z Argentyny został wybrany 265 następcą św. Piotra.
Przyjął imię Franciszek

J

est pierwszym w dziejach Kościoła Papieżem z Ameryki Południowej. Papież
pozdrowił zgromadzonych wiernych na
Placu św. Piotra i prosił wszystkich o modlitwę
za swojego poprzednika Papieża Benedykta
XVI.
Papież Franciszek zwracając się do tysięcy wiernych na Placu św. Piotra, powiedział:
– Zaczynamy tę drogę Kościoła w Rzymie,
biskup i lud razem, drogę braterstwa, miłości,
zaufania między nami – i dalej - Módlmy się za
siebie nawzajem, za cały świat, aby było wielkie braterstwo. Niech ta droga Kościoła będzie
owocna dla ewangelizacji.
***
Jorge Mario Bergoglio urodził się
w Buenos Aires 17 grudnia 1936 roku, syn
Włochów Mario (kolejarza) i Reginy Bergoglio. W wieku 21 lat (w 1957 roku) zdecydował się wstąpić na drogę kapłaństwa. Wstą-

pił do Wyższego Seminarium Duchownego
Jezuitów w Villa Devoto.
W 1958 roku rozpoczął nowicjat
w Compañía de Jesús, przeniósł się do Santago de Chile, gdzie rozpoczął studia humanistyczne, w 1964 roku powrócił do Buenos
Aires, aby kontynuować studia z literatury
i psychologii w kolegium El Salvador. Studiował teologię 1967-1970 na wydziale teologii kolegium San José, w San Miguel de
Tucumán (północ Argentyny).
Wyświęcony na kapłana 13 grudnia
1969 roku. W tym samym roku udał się do
Hiszpanii, aby tam studiować na Universidad Alcalá de Henares w Madrycie.
W 1972 roku powrócił do Argentyny po
pobycie w Hiszpanii, aby rozpocząć działalność jako nauczyciel w nowicjacie w Villa Barilari na północy kraju. Od 1973 do 1979 roku
był prowincjałem Jezuitów w Argentynie,

w czasie dyktatury cywilno-militarnej. W latach 1980 i 1986 był profesorem wydziału
teologii San Miguel i rektorem kolegium wydziału filozofii i teologii. W 1986 roku powrócił do Europy do Niemiec, aby ukończyć pracę doktorską, ale został przeniesiony do miasta Cordoba jako kierownik duchowy i spowiednik Towarzystwa Jezusowego.
Bardzo aktywny jako kapłan i profesor teologii, został wyświecony na biskupa w Auca 20 maja 1992 roku, aby działać
jako jeden z czterech biskupów pomocniczych w Buenos Aires, natomiast 28 lutego 1998 roku został arcybiskupem Buenos
Aires.
W 2001 roku Papież Jan Paweł II obdarzył
go godnością kardynalską. Jednocześnie został prymasem Argentyny.
Dokończenie na str. 3

Co to znaczy wierzyć?

Wiara w biblijnej historii zbawienia
Przeżywamy Rok Wiary. Poprzedni papież Benedykt XVI w ub. roku, w liście „Porta fidei” wezwał wszystkich
katolików do podjęcia refleksji nad różnymi aspektami wiary: Jaka jest treść naszej wiary? Na czym polega
akt wiary? Skąd się wzięło wyznanie wiary, czyli Credo odmawiane podczas niedzielnych Eucharystii? Jaka
jest relacja między wiarą a rozumem? Bowiem wiara należy do najważniejszych elementów ludzkiego
życia. Wiara przenika ludzkie życie, bez niej trudno byłoby żyć. W poprzednim numerze naszej parafialnej
gazetki, sięgając do Księgi, która będąc owocem wiary, budziła i nadal budzi wiarę wielu ludzi – do Biblii;
ks. prof. Rajmund Pietkiewicz ukazał nam „GRZECH JAKO AKT NIEWIARY”. W tym wydaniu naszej gazetki
ciąg dalszy jego rozważania pt: „WIARA ABRAHAMA – WIARA W BOŻE OBIETNICE”

O

pis upadku pierwszych ludzi kończy
się daną przez Boga
obietnicą zwycięstwa potomstwa niewiasty nad
wężem (Rdz 3,15). Od tej
pory cała historia zbawienia będzie zamierzała ku
wypełnieniu tej obietnicy.
Motyw obietnicy danej przez Boga pojawia się
również w życiu patriarchów. Bóg obiecał Abramowi (później nazwanemu Abrahamem; zob. Rdz
17,5), że stanie się błogosławieństwem i że przez
niego „będą otrzymywały błogosławieństwo
ludy całej ziemi” (Rdz 12,2-3). Błogosławieństwo, które przez Abrama miało spłynąć na
wszystkie narody, jest w istocie usunięciem
przekleństwa, które ludzki rodzaj ściągnął
na siebie i na ziemię w wyniku grzechu (Rdz
3,17). Wypełnienie tej obietnicy zakładało
jednak, że najpierw Abram ma się stać „wielkim narodem” (Rdz 12,2), co z kolei pociągało za sobą konieczność wypełnienia dwóch
dalszych obietnic: potomstwa i ziemi na własność (Rdz 12,1-3; 15,5.7-8.18; 17,4.8)1. Bóg
potwierdził swoje obietnice zawarciem przymierza (Rdz 15; 17). Abram uwierzył Bogu
(Rdz 15,6). Jego wiara jest więc wiarą w Boże
obietnice.
Obietnice dane przez Boga stanowią ważny element wiary, która w ten sposób dotyczy nie tylko teraźniejszości, ale zostaje skierowana ku przyszłości. W przypadku Abrahama jeszcze nie wykracza ona poza doczesność. W oczekiwaniu na wypełnienie obietnic często pojawiają się momenty wystawiające wiarę na próbę. Podobnie było w życiu
patriarchy. Najpierw wypełnienie obietnic
odwlekało się, a gdy narodził się syn obietnicy, Bóg zażądał z niego ofiary (Rdz 22). Wiara patriarchy okazała się jednak niewzruszo-

na, gdyż opierała się nie
na widzialnych skutkach
wypełniania przez Boga
obietnic, ale na słowie Tego, którego Abraham znał osobiście. Jeśli Bóg złożył obietnice,
to na pewno je wypełni. Patriarcha doświadczył spotkania z Bogiem
(zob. Rdz 15,12.17), odczuł wielkość i wszechmoc Boga – przymioty świadczące o tym,
że Bóg Abrahama jest
w stanie wypełnić to, co
obiecał. Patriarcha był
również przekonany o dobrej woli Boga i o
Jego wierności (por. Hbr 11,8; Rz 4,18) nawet wtedy, gdy wydawało się, że obietnice
się nie realizują.
Historia Abrahama pokazuje, że wiara jest
pewnego rodzaju mocowaniem się z Bogiem. Często wypełnienie złożonych obietnic odwleka się. Taka sytuacja staje się jednak okazją do złożenia swego rodzaju wyznania wiary w Boga. Zwątpimy w Boga czy
nie? Zwątpienie oznacza zaprzeczenie Bożej
wierności, miłości, wszechmocy, a nawet samego istnienia Boga. Wiara pozwala zawsze
zachować nadzieję, która otwiera przed człowiekiem przyszłość.
Poczucie odwlekania się wypełnienia
obietnic bardzo często wiąże się z naszym
ciasnym spojrzeniem na Boga i Jego plany.
Nie zawsze to, na co czekamy, jest wypełnieniem w Bożym rozumieniu. Bóg, składając obietnice, czyni to według własnej miary, obiecując w rzeczywistości nieskończenie więcej, niż my oczekujemy (por. Ef 3,20).
Tak właśnie było w przypadku Abrahama,
który oczekiwał na wypełnienie obietnicy
ziemskiego potomstwa i ziemi na własność.
My jednak wiemy, że Bóg w końcu uczynił
o wiele więcej: obiecanym potomkiem oka-

zał się Jezus Chrystus, Bóg-człowiek (Ga 3,16;
Rz 4,18-25), a ziemią Chrystusowe królestwo.
Abraham zaś został ojcem nie tylko tych,
którzy pochodzili od niego według ciała, ale
również wszystkich tych, którzy wierzą wiarą
podobną do jego wiary (Rz 4,12.16-17). Przez
Jezusa Chrystusa, potomka Abrahama, rzeczywiście otrzymały błogosławieństwo ludy
całej ziemi2.
Ks. Rajmund Pietkiewicz
Zob. T.D. Alexander, From Paradise to the Promised Land: An Introduction to the Main Themes
of the Pentateuch, Grand Rapids 1998, s. 3-5.
39-41.
2
Por. tamże, s. 45-46.
1

265 następca
św. Piotra
Dokończenie ze str. 1
Wchodził w skład Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Papieskiej Rady ds. Rodziny, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Zwyczajnej Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów, Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. Pełnił funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny
oraz wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny.
Jego najbardziej znane publikacje to “Medytacje religijne” “Meditaciones para religiosos” (1982), „Refleksje na temat życia apostolskiego” “Reflexiones sobre la vida apostólica” (1986), „Refleksje nadziei” “Reflexiones de
esperanza” (1992.
Jednym z problemów, z którymi zmierzył się kardynał był projekt rządu Argentyny
odnośnie prawa do związków partnerskich
osób tej samej płci. W dniu 9 lipca 2010 roku,
dzień przed zatwierdzeniem tej ustawy, napisał artykuł nazywając tę ustawę “wojną Boga”,
bo dopuszczała ona, zawarcie „małżeństwa”
i adopcje dzieci przez homoseksualistów.
Wybrany Papieżem 13 marca 2013 roku
po pięciu głosowaniach w konklawe.

ííí F otokronika parafialna ííí

30 maja obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Procesja
eucharystyczna odbywała się tylko na placu kościelnym, ze względu
na remont ulic Psiego Pola. Oddając cześć Chrystusowi w Najśw.
Eucharystii, modliliśmy się, abyśmy mogli żyć na wieki dzięki temu
Pokarmowi. Zaraz po procesji zaczęło padać – mieliśmy szczęście.
19 maja, grupa dzieci
przystąpiła po raz
pierwszy do Komunii
św. Przygotowania do
sakramentów pokuty
i Eucharystii, trwały
nie tylko na katechezie
w szkole, ale również na
spotkaniach z dziećmi
i rodzicami w parafii.

Grupa naszej młodzieży
przyjęła sakrament
bierzmowania w dniu
1 czerwca, z rąk arcybpa Mariana
Gołębiewskiego. Przystępując
do tego sakramentu młodzież
mówiła: Pragniemy, aby
Duch Święty umocnił nas do
mężnego wyznawania wiary
i postępowania wg jej zasad.

Nowy arcybiskup metropolita
wrocławski Józef Kupny

U

rodził się 23 lutego 1956 w Dąbrówce
Wielkiej. W 1975 rozpoczął studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
w Krakowie, a 1983 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Katowicach

Studia kontynuował w Studium Pastoralnym ATK w Warszawie i w latach 1986–
1990 odbył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1993 uzyskał stopień
doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii
Jako wikariusz pracował w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach.
W 1992 został asystentem, a w 1998 adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. Był też wykładowcą katolickiej nauki społecznej oraz socjologii religii.
a w 2001 został rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.
W ramach prac II Polskiego Synodu Plenarnego współtworzył dokument Kościół wobec
życia społeczno-gospodarczego.
W dniu 21 grudnia 2005 papież Benedykt
XVI mianował go biskupem pomocniczym
archidiecezji katowickiej a 18 maja 2013 papież Franciszek mianował go arcybiskupem
metropolitą wrocławskim

W niedzielę, 16 czerwca, odbywał się festyn.
Po Mszy św. dla dzieci, przez całe popołudnie było
wiele atrakcji w ogrodzie parafialnym. Wdzięczni
jesteśmy wychowawcom ze świetlicy, młodzieży
i dorosłym, którzy natrudzili się w zorganizowaniu
tego festynu.

Klub Seniora z naszej parafii
zorganizował wyjazd do Torunia
w dniach 18 i 19 czerwca.
35-osobowa grupa zwiedzała
Miasto Kopernika i modliła się
w studnio Radia Maryja.

