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Drodzy Czytelnicy! 

 Oto nadeszły upragnione wakacje. 

Najbardziej cieszą się dzieci, ale także 

dorośli podzielają tę radość. Wszyscy 

potrzebujemy odpoczynku, wytchnienia, 

oddechu. Pamiętajmy jednak o sprawdzonej 

zasadzie, że od Boga nie ma wakacji. Stąd 

apelujemy o dołożenie starań, aby nasze 

rodziny, nasi znajomi i przyjaciele przeżyli 

rozpoczynjące się wakacje  z Panem 

Bogiem, a wówczas nasz zasłużony 

odpoczynek będzie miał sens.  Odpoczynek 

z Bogiem jest rozkoszą dla duszy i ciała. 

Wszystkim udający się na wakacje życzymy 

dobrej pogody, także pogody ducha. 

Życzymy błogosławieństwa Bożego                       

i bezpieczeństwa, abyśmy we wrześniu na 

nowo oraz z większą gorliwością podjęli 

zadania apostolskie  i modlitewne. Szczęść 

Boże!                 

Duszpasterze 

W wakacyjne niedziele pamiętaj o Kościele ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nie będzie spotkań formacyjnych grup apostolsko-

modlitewnych.  

 Pragniemy wyrazić podziękowania dla sponsorów wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży                    

z naszej parafii (do Piekar na rozgrywki piłkarskie o Puchar Wizytatora, do Piwnicznej na wczaso-

rekolekcje dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej oraz do Sopotu dla Liturgicznej Służby 

Ołtarza): Ks. Krzysztofowi Wałaszkowi CM – Ekonomowi Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji oraz 

Parafianom, którzy wsparli kiermasz dobrej książki. Ponadto dziękujemy Dyrekcji Hali handlowej 

Selgros przy ul. Krakowskiej za ufundowanie stołu do piłkarzyków oraz tarczy do rzutek.  



Z ŻYCIA PARAFII … 

Członkowie 
franciszkańskiego                     

III Zakonu dla świeckich 
 W naszym kościele pw. Św. Józefa 

Rzemieślnika przy ul. Krakowskiej znajduje 

się obraz św. Ojca Pio, który był kapłanem 

Zakonu Św. Franciszka z Asyżu. Ojciec Pio 

obdarzony niezwykłym charyzmatem 

swojego Poprzednika św. Franciszka 

posiadał dar znajomości duszy ludzkiej                    

i potrafił poprowadzić ludzi do zbawienia. 

W naszym zgromadzeniu kościelnym jest 

wspólnota czcicieli św. Ojca Pio, która 

spotyka się na nabożeństwie z ucałowaniem 

relikwii Patrona. Ale warto zaznaczyć, że 

wspólnotę naszej parafii tworzą także 

ludzie należący do III Zakonu Świeckiego 

św. Franciszka.  

 Przynależność do wspomnianej 

wspólnoty wiąże się z odbyciem 

przygotowania w nowicjacie, a następnie 

złożeniem profesji, która jest uroczystym 

aktem kościelnym odnowienia chrztu                      

i zachowania reguły św. Franciszka.                                         

W drugim swoim rozdziale reguła 

postanawia zachowanie Ewangelii Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa naśladując                

św. Franciszka z Asyżu, dla którego 

Chrystus był natchnieniem i centrum życia 

w odniesieniu do Boga i ludzi. Osobliwy 

charyzmat Bedaczyny  z Asyżu sprawił, że 

zewsząd garneli do niego ludzie prosząc                    

o przyjęcie ich do wspólnoty. Jednakże nie 

każdy mógł być w regularnym zakonie. 

Wtedy św. Franciszek organizuje III Zakon 

dla świeckich. Ów Zakon istnieje już 800 

lat. Franciszkańskie zakony są największe 

w świecie. Posiadają czterech generałów. 

Najwięcej świętych wywodzi się z zakonów 

franciszkańskich.  

 Członkowie III Zakonu, którzy 

mieszkają na terenie naszej parafii według 

charyzmatu Patrona, wspomagają Kościół 

swoją pomocą. Miłością otaczają swoich 

pasterzy – księży, tak jak było u początku 

Wspólnoty. A Ojciec Pio ze swego obrazu 

patrzy i cieszy się w niebie, że w naszej 

parafii są dobrzy ludzie. 

Bolesław Dobrowolski                   

Szczepan Nowakowski 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY 

Lipiec 

Intencja ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć 

stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych 

warunkach.  

Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy 

wolontariusze na terytoriach misyjnych 

potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa. 

Sierpień 

Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani 

w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich 

ludzkiej godności.  

Intencja misyjna: Aby ludzie młodzi, powołani 

do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić 

Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce 

ziemi. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO 

PISMO ŚWIĘTE Ewangelia św. Łukasza 10, 1-

20. Wysłanie 72 uczniów.  

    

ZDANIE DO POWTARZANIA W LIPCU Żniwo 

wprawdzie wielkie, ale robotników mało, 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo   (Łk 10, 2).  

    

KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ Jezus 

dał pełnię władzy siedemdziesięciu dwom 

uczniom posyłając ich w tzw. podróż 

jerozolimską, aby nieśli Ewangelię do 

pobliskich miast i wiosek.....  

Ewangelizacja jest powszechnym obowiązkiem, 

który spoczywa na całym Kościele, również i 

na nas.....  

Apostolat Maryjny realizuje zadania uczniów 

poprzez prelekcje wygłaszane w kościołach, 

kaplicach, poprzez katechezę w rodzinie. 

Okazywanie pogardy wysłannikom Chrystusa 

jest pogardzeniem samym Chrystusem oraz 

Tym, który Go posłał. Wysłannicy Chrystusa 

powinni cieszyć się tym, że zostali wybrani, że 

imiona ich zostały zapisane w księdze życia.  

    

ZADANIE APOSTOLSKIE NA LIPIEC Troska o 

powołania apostolskie, misyjne, kapłańskie, 

zakonne. W czasie urlopowym zainteresowanie 

Apostolatem Maryjnym tych, których spotyka 

się w miejscach wypoczynku; wypełnianie rady 

dziewiątej: Pozyskaj inne osoby dla idei 

Apostolatu Maryjnego.  

    

PATRON MIESIĄCA LIPCA Św. Benedykt  

 

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 28 lipca

 

   NIEDZIELNEJ EWANGELII SZUKAJ W PIŚMIE ŚWĘTYM 
1 VII - Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira 

8 VII - Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie 

15 VII - Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów 

22 VII - Mk 6,30-34 Jezus dobry pasterz 

29 VII - J 6,1-15 Jezus rozmnaża chleb 

5 VIII - J 6,24-35 Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął 

12 VIII - J 6,41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

19 VIII - J 6,51-58 Chleb żywy, który zstąpił z nieba 

26 VIII - J 2, 1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej         SIERPIEŃ MIESIĄCEM TRZEŹWOŚCI 

 

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;  

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  

Zobacz stronę internetową:     www.misjonarze-wroclaw.pl  a także:              

http://www.misjonarze-wroclaw.pl/


KOMUNIKAT Z 358. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
Rok Wiary, Przesłanie do Narodów Rosji                

i Polski oraz miejsce nauczania religii w szkole 

były głównymi tematami 358. zebrania plenarnego 

Konferencji Episkopatu Polski. Odbywało się ono 

w dniach od 21 do 23 czerwca 2012 roku we 

Wrocławiu. Obradom przewodniczył abp Józef 

Michalik, przewodniczący Konferencji. W zebraniu 

wziął udział Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp 

Celestino Migliore. 

1. Ojciec Święty zdecydował, że 11 października 

2012 roku rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. 

Zgodnie                z intencją Benedykta XVI 

„każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść 

wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej                

i przemodlonej oraz zastanowić się nad samym 

aktem wiary”.                               W październiku 

ubiegłego roku Konferencja Episkopatu Polski 

powołała specjalny Zespół ds. Nowej 

Ewangelizacji. Na przełomie lipca i sierpnia 

planowany jest też Kongres Nowej Ewangelizacji 

w Kostrzynie nad Odrą. Biskupi zachęcają 

młodzież do zaangażowania się w inicjatywy 

ewangelizacyjne związane z Rokiem Wiary                      

i Światowym Dniem Młodzieży w Rio de Janeiro               

w 2013 roku. 

2. Od kilku lat trwa dialog między Rosyjskim 

Kościołem Prawosławnym i Kościołem Katolickim 

w Polsce. Jego celem jest zbliżenie naszych 

Kościołów i pojednanie narodów. W Warszawie, 17 

sierpnia, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl               

I oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski abp Józef Michalik podpiszą wspólne 

Przesłanie do Narodów Rosji i Polski. 

3. Po raz kolejny przedmiotem debaty biskupów 

było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

o miejscu m.in. religii i etyki w nauczaniu 

szkolnym. Konferencja Episkopatu Polski 

ponownie upomina się o konieczność szybkiej 

nowelizacji rozporządzenia. Dotychczasowe 

wyjaśnienia Ministerstwa skierowane do 

samorządów mają charakter jedynie interpretacji 

dokumentu. 

4 Zespół Konkordatowy przedstawił stan prac 

dotyczących przekształcenia Funduszu 

Kościelnego. Biskupi zdecydowanie opowiedzieli 

się za kontynuowaniem rozmów. 

5. Konferencja Episkopatu wysłuchała 

sprawozdania z przebiegu VII Światowego 

Spotkania Rodzin w Mediolanie, które przebiegało 

pod hasłem „Rodzina: praca i świętowanie”.                 

Ze szczególną uwagą odnotowano głos Papieża na 

temat obecności w Kościele osób żyjących                     

w niesakramentalnych związkach, które powinny 

widzieć i odczuć miłość Kościoła. Raz jeszcze 

biskupi podkreślili, że                   

obecnej rzeczywistości 

rodzina  

wymaga nieustannej obrony przed zakusami 

płynącymi ze strony środowisk feministycznych                

i liberalnych. Wyzwaniem jest również niepokojąca 

sytuacja demograficzna. Biskupi zachęcają 

wierzących                         i niewierzących, 

parlamentarzystów i władze samorządowe, 

dorosłych i młodzież do obrony życia od poczęcia 

do naturalnej śmierci. Marsze w obronie życia 

niech będą wielką modlitwą narodową                           

o respektowanie wartości, na których tradycja 

europejska przez tysiąclecia budowała rodzinę.              

W rodzinie budzi się życie, rozwija człowiek, 

dojrzewa wiara i umiłowanie Ojczyzny. Rodzina 

jest fundamentem zdrowego społeczeństwa                           

i domaga się dziś wielorakiego wsparcia, aby 

mogła dalej pełnić swoje funkcje. 

6. Konferencja Episkopatu Polski wysłuchała 

sprawozdania z 50. Międzynarodowego Kongresu 

Eucharystycznego w Dublinie, który przebiegał 

pod hasłem: „Eucharystia: Komunia z Chrystusem 

oraz między nami”. 

7. Biskupi zapoznali się z treścią wspólnego listu 

prezesów zarządów Telewizji Polskiej oraz 

Polskiego Radia skierowanego do 

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

Podzielają powszechne zatroskanie  o los mediów 

publicznych i raz jeszcze przypominają                               

o obowiązku płacenia abonamentu radiowo-

telewizyjnego. Równocześnie apelują do rządu               

o opracowanie prawnych rozwiązań, 

gwarantujących publicznej telewizji i radiu 

pełnienie misji dla dobra wszystkich odbiorców. 

Biskupi upominają się                                                  

o traktowanie mediów katolickich na równi                       

z innymi w procesie koncesyjnym i o przyznanie 

TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. 

8. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił 

znaczenie kilkudniowej wizyty w Polsce kard. 

Tarcisio Bertone. Na Uniwersytecie Papieskim 

Jana Pawła II w Krakowie Sekretarz Stanu Stolicy 

Apostolskiej przyjął doktorat honoris causa,                    

w Bydgoszczy otworzył Centrum Studiów 

Ratzingera, w Łodzi i w Gdańsku przewodniczył 

uroczystościom liturgicznym. 

9. Zebranie plenarne biskupów zakończyły 

uroczystości liturgiczne złotego jubileuszu 

kapłaństwa metropolity wrocławskiego abp. 

Mariana Gołębiewskiego. Msza św. jubileuszowa 

została odprawiona w katedrze wrocławskiej. 

Na zakończenie roku szkolnego biskupi 

wyrażają wdzięczność rodzicom, nauczycielom, 

katechetom i duszpasterzom za trud kształcenia 

oraz wychowania dzieci i młodzieży. Błogosławią 

rolnikom na czas żniw, a pątnikom 

pielgrzymującym do Jasnogórskiej Pani polecają 

dobro Kościoła i narodu. Wszystkim życzą 

udanego wypoczynku w czasie wakacji.                            

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 


