
ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK 
Pismo Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 * maj 2012 r. 

Drodzy Czytelnicy! 

Kiedy powstawał 

pierwszy numer naszego 

parafialnego miesięcznika, 

nie mieliśmy pewności, 

czy taka forma docierania 

do wiernych ma rację 

bytu. Pierwszy nakład 

rozszedł się po dwóch 

Mszach i był dodruk. To 

nas cieszy i mamy 

nadzieję, że w niedalekiej 

przyszłości zmieni się 

także jakość.  ponadto, 

jest to znak, że parafia, 

czyli ludzie skupiający się wokół konkretnej 

świątyni żyje i ma się nieźle. Oby tak dalej. 

Kościół Wczoraj… Kościół Dziś 

Wydarzenia majowe                        

w naszej parafii: 

1 maja ODPUST KU CZCI ŚW. 

JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA  

UROCZYSTA SUMA o godz. 18.00; 

przewodniczy i kazanie wygłosi:  

KS. JÓZEF SIEDLCZYŃSKI CM 

6 maja I KOMUNIA ŚWIĘTA                               

o godz. 11.00 

17 maja BIERZMOWANIE                        

o godz. 18.00; przewodniczy                 

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI  

19 maja WARSZTATY 

LITURGICZNE DLA LEKTORÓW              

od godz. 10.00 

20 maja ROCZNICA I KOMUNII o godz. 11.00 

 

  

Fot.                    

P. Sobczak,  

P. Kamiński 

Chociaż 

nasza świątynia nie jest wielkich rozmiarów, nawet nie 

widać jej od ulicy Krakowskiej, jednak kryje               w 

sobie piękno… Piękno modlitwy… Jest oryginalna, 

kameralna, a nade wszystko stwarza warunki do 

poczucia, że jest się w domu… każdy ma swój kąt, z którego patrzy na piękny krzyż. 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE: w soboty i niedziele o 17.30; w dni powszednie po wieczornej Mszy  

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo                      Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika 

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46, tel. 71 342-69-70,  

misjonarze-wroclaw.pl                          Szukaj naszej parafii także na Facebooku! 



NIEDZIELNA EWANGELIA … 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6. 05.: św. Jan 15, 

1-8  Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem 

prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest 

tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we 

Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby 

przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 

czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem 

do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać 

będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić 

owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym 

krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 

będziecie.  

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto 

trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, 

kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak 

winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i 

wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 

będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o 

cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec 

mój przez to dozna chwały, że owoc obfity 

przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 13. 05.: św. Jan 

15, 9-17  Przykazanie miłości Jezus powiedział do 

swoich uczniów:  «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 

was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli 

będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 

przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To 

wam powiedziałem, aby radość moja w was była i 

aby radość wasza była pełna. To jest moje 

przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 

Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od 

tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich.  

 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 

co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, 

bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem 

was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 

wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście 

Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem 

was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc 

wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o 

cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 

 

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA – 20. 05.: św. 

Marek 16, 15-20  Jezus został wzięty do nieba i 

zasiadł po prawicy Boga Jedenastu uczniów udało 

się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A 

gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 

wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił 

tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w 

niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 

co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 

27.05.: św. Jan 20, 19-23  Jezus daje Ducha 

Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z 

obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 

zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 

rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

 

 

 



Z ŻYCIA PARAFII … 

Stowarzyszenie Apostolatu Cudownego Medalika 

Okiem Moderatorki: 
Historia  Apostolatu Maryjnego                                         

w parafii św. Józefa Rzemieślnika 

 
     Przypomnę w jakich okolicznościach to 

się stało. Latem 1983 roku przyjechał do 

naszego kościoła ks. profesor Teofil 

Herrmann. Był on założycielem                             

i dyrektorem Krajowym Apostolatu 

Maryjnego powstałego w 

1980 roku w  150- letnią 

rocznicę objawień Matki 

Bożej św. Katarzynie 

Labouré. Proboszczem  

naszej parafii był wówczas 

ks. Augustyn Węc. 

Podczas Mszy św. 

wieczornej,  na której 

byłam obecna, czcigodny 

gość wygłosił homilię o Matce Bożej 

objawiającej Cudowny Medalik św. 

Katarzynie Labouré. Matka Boża 

powiedziała do niej : '' Wszyscy, którzy go 
nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych,  
 
 
 

 
którzy mnie ufają, otoczę szczególną 

opieką.''. Po zakończonej Mszy św.                       

ks. profesor obdarzył wszystkich 

zgromadzonych Cudownymi Medalikami. 

Zaproponował nam włączenie się                      

do duchowej rodziny czcicieli Matki Bożej, 

pod  nazwą Apostolat Maryjny. Zapisało się 

40 osób i tym osobom przekazał materiały 

pomocnicze informujące                

o celach i duchowości 

Apostolatu. Poprosił ks. 

Augustyna , aby 

wyznaczył osobę 

odpowiedzialną za rozwój 

powstałej wspólnoty. Ks. 

proboszcz wyznaczył 

mnie. Podziękowałam za 

zaufanie i świadoma 

trudności przyjęłam tą funkcję. Dziękuję 

Panu Bogu i Matce Bożej za pomoc w  tej 

zaszczytnej służbie. ,, Wszystko                             
z  Niepokalaną ''. 

    Teresa Szymczak 
 

Modlitwa Jana Pawła II z kaplicy objawień Cudownego Medalika: 

Madonno z Cudownego Medalika Sióstr Miłosierdzia,   O Maryjo, bez grzechu poczęta,  módl się za 

nami, którzy się do Ciebie uciekamy.  Tę modlitwę podpowiedziałaś Maryjo,  w tym właśnie miejscu, 

świętej Katarzynie Laboure, sto pięćdziesiąt lat temu;  to wezwanie wybite, na Medaliku nosi teraz                    

i wymawia  tylu wiernych na całym świecie! Błogosławiona jesteś między niewiastami! Błogosławiona, 

któraś uwierzyła! Wszechmocny uczynił Ci wielkie rzeczy!  Cud macierzyństwa Bożego ! A ze 

względu na nie - cud Twojego Niepokalanego Poczęcia! Cud Twojego Fiat! Zostałaś tak ściśle 

włączona w dzieło naszego Odkupienia, w Krzyż naszego Zbawiciela; Serce Twoje zostało przebite 

obok Jego serca. A teraz, będąc już w chwale Twego Syna, nie przestajesz wstawiać się za nami, 

grzesznymi. Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką. Czuwasz nad każdym ze swoich dzieci. 

Otrzymujesz dla nas od Boga wszystkie te łaski, które symbolizują świetliste promienie wychodzące  

z Twoich otwartych rąk. Pod jednym warunkiem:  że odważymy się Ciebie o nie prosić,  że iść 

będziemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i prostotą. Tak prowadzisz nas wciąż do Twego Boskiego 

Syna.                         (Kaplica objawień Cudownego Medalika - Paryż, ul. du Bac - 31 maj 1980 r.). 



MAJ Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM… 

KOLUMBIA ŚWIADECTWO DLA ŚWIATA… 10 V, godz. 18.50 

Film ten nie jest typowym filmem dokumentalnym. To raczej zarejestrowane w szczególnych 

warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu Prezydenta Kolumbii oraz innych 

przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. Jest to obraz walki prowadzonej przez członków 

Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie duchowej ale także w świecie materialnym który dla 

Kolumbijczyków jest światem wypełnionym przemocą.  "Kolumbia - świadectwo dla świata" 

jest także świadectwem dla Polski... CZAS: 52 min. 

OJCIEC MIŁOSIERDZIA    cz. I   24 V, godz. 18.50    cz. II  31 V, godz. 18.50 

Prawdziwa historia Don Carlo Gnocchiego, księdza i pedagoga, zwanego apostołem 

cierpiących dzieci. W 2002r. papież Jan Paweł II ogłosił go czcigodnym, a 25.10.2009 r. 

odbyła się jego beatyfikacja. W chwili wybuchu II wojny św. będąc wykładowcą w 

teologicznym Instytucie Gonzaga, wyrusza jako kapelan na front grecko/albański. Widząc i 

doświadczając na sobie wiele zła i okrucieństw wojny wraca do kraju ,chcąc odwieść swoich 

wychowanków od wstąpienia do wojska. CZAS: cz. I – 110 min., cz. II – 110 min. 

NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA…zdjęcia i opisy filmów ze strony: www.filmweb.pl 

 

Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 

Pozwólmy się „zarazić” milczeniem świętego Józefa! 

Umiłowany Papież Jan Paweł II, który miał 

wielkie nabożeństwo do świętego Józefa, 

pozostawił nam wspaniałe rozważania 

poświęcone jemu w postaci adhortacji 

apostolskiej „Redemptoris Custos”, czyli 

Opiekun Zbawiciela. Wśród wielu aspektów, na 

które zwraca uwagę, szczególny nacisk kładzie 

na milczenie świętego Józefa. 

Milczenie to przepojone jest kontemplowaniem 

tajemnicy Boga, w postawie całkowitej 

gotowości wobec woli Boga. Innymi słowy 

milczenie św. Józefa wyraża nie wewnętrzną 

pustkę, lecz przeciwnie, pełnię wiary, którą 

nosi w sercu i która kieruje każdą jego myślą               

i każdym jego działaniem. Jest to milczenie, 

dzięki któremu Józef, jednomyślnie z Maryją, 

strzeże Słowa Bożego, poznanego za 

pośrednictwem Pisma Świętego, konfrontując 

je nieustannie z wydarzeniami z życia Jezusa; 

milczenie przeniknięte stałą modlitwą, modlitwą 

błogosławieństwa Pana, adoracji Jego świętej 

woli i zawierzenia bez zastrzeżeń Jego 

Opatrzności. (…) Pozwólmy się „zarazić” 

milczeniem świętego Józefa! Bardzo nam tego 

potrzeba w świecie zbyt często hałaśliwym, 

który nie sprzyja skupieniu i wsłuchaniu się               

w głos Boga. 

(Anioł Pański, 18.12.2005 [fragm.], Benedykt XVI) 

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 
12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;  Nieszpory godz. 17.30 

Msze św. w dni powszednie o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o 
godz. 8.00; Nabożeństwo eucharystyczne po Mszy o 18.00 

 

Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą 

Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 
– 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30 

http://www.filmweb.pl/

