ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 3 * czerwiec 2012 r
Drodzy Czytelnicy!
Maj był miesiącem wielu pięknych
wydarzeń w naszej wspólnocie
parafialnej. Już na samym początku
mieliśmy uroczystość odpustową. W
pierwszą
niedzielę
34
dzieci
z klas drugich po raz pierwszy
przyjęło Pana Jezusa do swego
serca. Dziękując za ten niezwykłe
wydarzenie dzieci wraz z rodzicami,
nauczycielami i ks. Maciejem udali
się
do
na
Jasną
Górę
do
Częstochowy. Z kolei 17 maja
gościliśmy naszego Arcypasterza –
J.E. abp. Mariana Gołębiewskiego metropolitę
wrocławskiego,
który
udzielił
sakramentu
bierzmowania
30
młodym
ludziom.
Niedziela
Wniebowstąpienia była ubogacona rocznicą I Komunii
świętej dla 21 dzieci z klas trzecich.

CZWARTEK, 7 VI - BOŻE CIAŁO
Msze święte odprawimy o godz. 7.30, 9.30, ok. 11.15
/po procesji przy czwartym ołtarzu/, i o 18.00. Nie
będzie w kościele Mszy o godz. 11.00 i 12.30. Okazja
do spowiedzi przed uroczystością Bożego Ciała – w
środę od godz. 17.00. Procesja Bożego Ciała wyruszy z naszego kościoła do czterech ołtarzy po Mszy
Świętej o godz. 9.30, którą odprawi Ks. Benedykt Flasiński. Procesja przejdzie ulicami Krakowską, Na
Niskich Łąkach i Rakowiecką. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w naszej parafialnej
procesji. Będzie to świadectwo naszej wiary oraz uroczyste uwielbienie Chrystusa i dziękczynienie
za dar Eucharystii. Zadbajmy, aby nie wyjeżdżać z Wrocławia na dzień Bożego Ciała, a szczególnie na
czas procesji.· Pierwszy ołtarz przy parafii przygotują pracownicy kościelni. Prosimy, by drugi ołtarz
przy Domu Państwa Nawolskich przygotowali gospodarze domu oraz Panie z Apostolatu Maryjnego
i Żywego Różańca. O przygotowanie trzeciego ołtarza, przy domu Państwa Zientarów na ulicy
Rakowieckiej, prosimy gospodarzy domu i sąsiadów. Państwa Białuckich, Miszczaków
i Wspólnotę Caritas oraz mieszkańców ulicy Międzyrzeckiej i Rakowieckiej prosimy o przygotowanie
ołtarza czwartego przy kapliczce. Bardzo serdecznie prosimy o zaangażowanie się wszystkich
w budowanie i dekorowanie ołtarzy. Prosimy również Panów do niesienia baldachimu i nagłośnienia.·
Dzieci sypiące kwiaty, dzieci klas II i III w strojach komunijnych, Lektorów, Ministrantów, Młodzież
zapraszamy na Mszę Św. o godz. 9.30 przed procesją.

·

NIEDZIELNA EWANGELIA …

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 3 VI Mt 28, 16-20

Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam

więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie

gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus

je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata».

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 VI Mk 3,20-35

wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum

mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego
ograbi. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie

znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli.
Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go

grzechy

bluźnierstwa,

których

by

się

ludzie

od

dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie

zmysłów”. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy
przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez

otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu

powstrzymać.

Mówiono

bowiem:

„Odszedł

władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy

wiecznego».
Mówili
bowiem:
„Ma
ducha
nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego Matka

przywołał
ich
do
siebie
i
mówił
im
w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać

i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go

szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest

przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego,
gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na

skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie

dworze pytają się o Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż

będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał

jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając
na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka

przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie
może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może

i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 VI Mk 4,26-34

przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko

Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym

bratem, siostrą i matką”.

gorczycy;

gdy

się

je

wsiewa

w

ziemię,

jest

dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w

najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz
wsiane, wyrasta i staje się większe od innych

ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak.

jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki

Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło,

powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu
takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli

potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy
stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo

ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do

pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym
porównamy

królestwo

Boże

lub

w

nich. Osobno
uczniom.

zaś

objaśniał

wszystko

swoim

jakiej

ŚW. JANA CHRZCICIELA – 24 VI Łk 1, 57-66. 80

zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I
wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła
syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan
okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z

jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej

nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać

górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o

dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza.
Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma

tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże

otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w

będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z
nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył

twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc
znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On

na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed
Izraelem.

Z ŻYCIA PARAFII …
Grupa modlitewna św. Ojca Pio
Początki Grupy Modlitewnej Św.
Ojca Pio w naszej parafii sięgają roku 2007. Jej
powstanie zainicjował Ksiądz Augustyn Konsek,
ówczesny proboszcz, który przywiózł
i zawiesił
w kościele obraz Św. Ojca Pio. Program działania
Grup, Ojciec Pio sam określił jednoznacznie:
„Jeśli jesteście moimi dziećmi, będziecie się
modlić każdego wieczoru ze swoją rodziną.
Odmawiajcie Różaniec ku czci Matki Bożej. Raz
na tydzień albo przynamniej raz w miesiącu
zbierajcie się razem w kościele parafialnym lub w
innym
kościele,
odmawiajcie
Różaniec,
uczestniczcie z nabożeństwem we Mszy Świętej,
słuchajcie, rozważajcie i żyjcie Słowem Bożym
przekazanym przez duszpasterza; przystępujcie
do Komunii Świętej, jeśli możliwe adorujcie przez
godzinę
Pana
Jezusa
w
Najświętszym
Sakramencie". Konkretnie też określił fundament
swojej modlitewnej rewolucji: „Módlcie się za
przewrotnych, módlcie się za letnich, módlcie się
za gorliwych również, ale przede wszystkim
módlcie się za Papieża, o realizację wszystkich
potrzeb duchowych świętego Kościoła, naszej
najczulszej
matki.
A
specjalną
modlitwą
obejmujcie tych wszystkich, którzy pracują dla
zbawienia dusz i chwały Boga na misjach, wśród
niewiernych i niewierzących". Cel tych modlitw,
opasanie naszej matki ziemi żywym różańcem
modlitwy, choć wydaje się trudny do osiągnięcia,
jest możliwy. Jest też wyzwaniem dla każdego
z nas.
Nasze
spotkania
odbywają
się
raz
w miesiącu. Zawsze rozpoczyna je Msza Święta,
w której bierzemy udział. Dalsza część odbywa
się w salce. Wówczas odmawiamy Koronkę do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą Padre
Pio bardzo umiłował i odmawiał codziennie, bądź
inną modlitwę w aktualnych intencjach. Śpiewamy
pieśni, zapoznajemy się z życiem i działalnością
świętego. Towarzyszy nam również lektura
"Głosu Ojca Pio".
Raz w miesiącu (czwartek po 23 dniu każdego
miesiąca) uczestniczymy również we Mszy

Świętej odprawianej w intencji o uzdrowienie za
pośrednictwem Św. Ojca Pio. W miarę możliwości
bierzemy udział w Adoracjach i Czuwaniach z
Ojcem
Pio,
organizowanych
w
rocznice
kanonizacji Świętego, w Krakowie Łagiewnikach.
"Modlitwa prowadzi do czynu, gdyż rodząc się
z miłości - owocuje miłością".
Dlatego też chętnie przyjmujemy intencje
modlitewne od innych wiernych. Mogą to być
zwykłe codzienne sprawy, które wymagają
wsparcia
modlitewnego
lub
bardziej
skomplikowane, które leżą nam na sercu.
W łączności ze Świętym Ojcem Pio, którego
modlitwa
była
czymś
niezwykłym
(pełna
skupienia, niezwykle uważna na sprawy Boga, jak
też otwarta i wrażliwa na człowieka) swoją
pamięcią
modlitewną, staramy się codziennie
ogarnąć każdego.

Na

zakończenie

zacytuję

jeszcze

słowa

świętego, które są dla nas zawsze pocieszeniem:
"Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio należy do
mnie. Kocham moich synów duchowych na równi
z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu
i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie
moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy
Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem:
"Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę,
gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich
duchowych dzieci".
A zatem: pora na kolana, na uśmiech, na
działanie!
Ewa Mazurek

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM ...
JA JESTEM 7 VI, godz. 19.00 „Ja Jestem” to najnowsza produkcja dokumentalna Maćka Bodasińskiego i Leszka
Dokowicza, twórców takich filmów, jak „Egzorcyzmy Aneliese Michel”. „Ja Jestem” opowiada o cudzie obecności
Jezusa w Eucharystii. Zdjęcia do tego obrazu robione były na pięciu kontynentach. Muzykę do filmu skomponował
Michał Lorenc, a głosu użyczył Marcin Dorociński. „JA JESTEM” to tytuł dokumentu, którego główną postacią jest Jezus
Chrystus, namacalnie obecny wśród nas pod postacią Chleba i Wina. CZAS: 81 min.
BIAŁA SUKIENKA
14 VI, godz. 19.00
Komedia obyczajowa Michała Kwiecińskiego, cenionego reżysera
teatralnego i filmowego. Jednym z wątków filmu jest konflikt dwóch rodzin - bogatej i biednej. Rodzice się kłócą, ale
córki żyją w przyjaźni. Kiedy biała sukienka biednej dziewczynki, którą miała założyć na procesję w Boże Ciało, ulega
spaleniu, pożycza sukienkę od bogatej koleżanki. Drugi wątek kręci się wokół zażartej dyskusji teologicznej dwóch
młodych mężczyzn. Biała sukienka to kolejny film z cyklu "Święta polskie". CZAS: 65 min.
HISTORIA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 21 VI, godz. 18.40 Opowieść o średniowiecznym świętym, który trwale
wpisał się w historię chrześcijaństwa. Miody Portugalczyk imieniem Fernando jest dzielnym rycerzem. Pewnego dnia
staje do pojedynku ze swoim przyjacielem, którego poważnie rani. Czując się winnym, ofiarowuje się Bogu prosząc Go,
aby ocalił życie konającego. Gdy tak się staje wstępuje do zakonu przyjmując imię Antoni. CZAS: 102 min.
MATKA TERESA 28 VI, godz. 18.40 Film Fabrizio Costy przedstawia życie i działalność Matki Teresy od czasów
dzieciństwa (w retrospekcjach) aż do śmierci. Miał swoją premierę w dniu, w którym papież Jan Paweł II ogłosił ją
błogosławioną. W roli tytułowej wystąpiła Oliwia Hussey, która genialnie wcieliła się w postać założycielki Misjonarek
Miłości. CZAS: 180 min.

NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA
zdjęcia i opisy filmów ze stron internetowych: www.filmweb.pl i www.gosc.pl

Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Benedykt
XVI
wyjaśnia
znaczenie
uroczystości Bożego Ciała „Tylko dlatego, że
sam Bóg jest relacją, możliwy jest związek z
Nim; i tylko dlatego, że jest miłością, może
kochać i być kochanym” – mówił Benedykt
XVI. „Tak oto Boże Ciało jest przejawem
Boga, dowodem, że Bóg jest miłością. W
sposób jedyny i wyjątkowy święto to mówi
nam o miłości Bożej, o tym, czym jest i co
czyni” – tłumaczył. Jak powiedział papież,
miłość Boga „odnawia się w darze, otrzymuje

„Niosąc w
procesji
Najświętszy
Sakrament;
śpiewamy
i wysławiamy
Boga, który
objawił się, ukrywając się w znaku łamania
chleba. Wszyscy potrzebujemy tego Chleba,
ponieważ długa i mozolna jest droga ku
wolności, sprawiedliwości i pokojowi” – mówił

się ją, dając siebie, nie brakuje jej i się nie
zużywa”.

papież.

____________________________________________________________________________
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00;

Przez cały miesiąc czerwiec odprawiamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W niedziele i święta o 17.30, w dni powszednie po wieczornej Eucharystii
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

już niebawem nowa strona: www.misjonarze-wroclaw.pl znajdź nas także na:

