
 

ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 

Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 6 * wrzesień 2012 r. 

Drodzy Czytelnicy! 

    Piękny czas wakacji dobiegł już końca.                               
Z pewnością każdy z nas na swój sposób odpoczął, 
nabrał sił duchowych i fizycznych do podjęcia 
codziennych obowiązków.  

   W lipcu i sierpniu udało się nam przeprowadzić 
trochę remontów w kościele, zakrystii oraz w sali 
Matki Bożej od Cudownego Medalika. Wszystko na 
chwałę Boga i dla użytku Parafian.  

   Wszystkich z całego serca zachęcamy do 
aktywnego włączenia się w życie Parafii                           
w nowym roku duszpasterskim, którego hasłem 
przewodnim są słowa: „Być solą ziemi”, które 
jeśli dołożymy wszelkich starań mogą przemienić 
się w ożywienie naszego lokalnego Kościoła, który 

jest naszym domem. Cele nowego roku 
duszpasterskiego to: krzewienie duchowości 
komunii, rozbudzanie ducha apostolskiego 
wiernych świeckich, formowanie wiernych 
zdolnych do czynnego zaangażowania się                               
w przemianę świata i uwrażliwianie na najbardziej 
potrzebujących. 

   Nasza gazetka także nabiera nowego ducha. 
Przede wszystkim powstała grupa redakcyjna,                     
a także zwiększyła się (i to o 100 %) ilość stron. 
Koszt wydania jednego numeru wynosi ok. 1,80 zł. 
Nie chcemy wprowadzać stałych cen, lecz 
przyjmować dobrowolne datki, w zależności                    
od naszych możliwości finansowych wedle zasady: 
bogatsi wspomagają biedniejszych. 

 Otwórz drzwi do swojego Kościoła,                          
czyli angażuj się w życie swojej Parafii, która jest Twoim domem,                                        
a potrzebuje "soli", aby nabrała smaku, zwłaszcza dla zagubionych! 

27 września - uroczystość Św. Wincentego a Paulo,                                       

założyciela Zgromadzenia Misji, którego kapłani  duszpasterzują                                                       
w naszej parafii od 1946 roku oraz Patrona dzieł miłosierdzia.                                                                                                        
Zapraszamy na uroczystą Eucharystię o godz. 18.00 

SPOTKANIA FORMACYJNE W ROKU 2012/2013  

ŻYWY RÓŻANIEC - pierwsza niedziela m-ca o godz. 17.15 

APOSTOLAT MARYJNY - 27 dzień m-ca o godz. 18.00 

GRUPA MODLITEWNA ŚW. O. PIO - pierwszy wtorek m-ca o godz. 18.00 

GRUPA PRZYJACIÓŁ MISJI - drugi wtorek m-ca o godz. 18.00 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM - co tydzień o godz.18.45  

Pierwsze spotkanie dla LEKTORÓW, MINISTRANTÓW, KANDYDATÓW I ASPIRANTÓW w pierwszy 
piątek miesiąca  września (7 IX) od godz. 17.30 (SPOWIEDŹ, EUCHARYSTIA, SPOTKANIE ORGANIZACYJNE) 

Pierwsze spotkanie dla STOWARZYSZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY MARYJNEJ oraz DZIEWCZYNEK PRAGNĄCYCH 
SPIEWAĆ W SCHOLI w sobotę, 8 września od godz. 11.00                                                                        

KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (II i III klasy gimnazjum) rozpoczną przygotowania w drugiej 
połowie września 

                                                                                                                                                                                                                          
Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa                             
zdjęcia: Grzegorz Sobczak, Wojciech Wajda i Weronika Zielińska 



 

NIEDZIELNA EWANGELIA...                                                                                                                                            

na stronie internetowej naszej Parafii: www.misjonarz-wroclaw.pl znajdziesz teksty liturgii na każdy dzień 
 

NIEDZIELA, 2 IX: Mk 7,1-8.14-15.21-23   Zebrali się                      

u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy 

przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego 

uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi 

rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki 

się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, 

dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc 

faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie 

postępują według tradycji starszych, lecz jedzą 

nieczystymi rękami?"Odpowiedział im: „Słusznie 

prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest 

napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym 

daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad 

podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże,                   

a trzymacie się ludzkiej tradycji”. Potem przywołał znowu 

tłum do siebie   i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy  

i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co 

mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi                           

z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza 

bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 

przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 

pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi               

i czyni człowieka nieczystym”. 

 

NIEDZIELA, 9 IX: Mk 7,31-37   Jezus opuścił okolice 

Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, 

przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili 

Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 

On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego 

uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, 

westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy:                  

„Otwórz się”. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 

języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im 

bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni 

zdumienia mówili: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet 

głuchym słuch przywraca i niemym mowę”. 

 

NIEDZIELA, 16 IX: Mk 8,27-35   Jezus udał się ze swoimi 

uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu 

odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 

inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo 

Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś 

Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu                  

o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy 

musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez 

starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

że będzie zabity, ale po trzech dniach 

zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On 

obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra 

słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz  o tym, 

co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie 

tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 

zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je 

zachowa”. 
 

NIEDZIELA, 23 IX:  Mk 9,30-37   Jezus i Jego 

uczniowie podróżowali przez Galileę, On 

jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem 

swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech 

dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych 

słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy 

był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście                      

w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 

posprzeczali się między sobą o to, kto z nich 

jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu 

i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie 

ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął 

dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, 

rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię 

moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje 

Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”. 

 

NIEDZIELA, 30 IX: Mk 9,38-43.45.47-48   Jan powiedział 

do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi 

z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy,                                    

i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus 

odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda                     

w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto 

bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam 

poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do 

Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego                   

z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać 

kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja 

ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 

dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż                           

z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.                

I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij 

ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż                       

z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje 

oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest 

dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż           

z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak 

ich nie umiera i ogień nie gaśnie”. 



 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 

INTENCJA OGÓLNA: Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość  i umiłowanie 
prawdy.  

INTENCJA MISYJNA: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania 
misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym. 

 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 

PISMO ŚWIĘTE:  Ewangelia św. Łukasza 12, 1-12.  Męstwo w ucisku.  

ZDANIE DO POWTARZANIA WE WRZEŚNIU:  Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie,                          
co mówić należy (Łk 12, 12).  

    ...Uczeń Chrystusa powinien głosić Ewangelię publicznie, z narażeniem życia. Ewangelię głosi się nie 
tylko słowem płynącym z głębokiej wiary, lecz życiem prawdziwie chrześcijańskim. Nie należy bać się 
ludzi, którzy mogą odebrać życie naszemu ciału. Obawiać się należy odrzucenia przez Boga. Każdy 
jednak, kto jest wierny Chrystusowi, kto podejmie trud świadczenia prawdy o Nim, może być 
spokojny, gdyż Pan nie zapomni o nim i będzie go wspierał.  

ZADANIE APOSTOLSKIE NA WRZESIEŃ:  Męstwo w doświadczeniach, w pracach apostolskich, 
odwaga w wystąpieniach publicznych związanych z głoszeniem idei Apostolatu Maryjnego.  

PATRON MIESIĄCA WRZEŚNIA:  Św. Wincenty a Paulo (27. września)     

Kapłan, patron dzieł miłosierdzia. W 1625r. założył Zgromadzenie Misji (Księży Misjonarzy), zwanych 
też lazarystami. Założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), których powołaniem jest 
opieka nad chorymi. Odznaczał się szczególną cnotą miłosierdzia. 

 

intencja Grup Modlitwy św. Ojca Pio... 

INTENCJA: Aby polskie Grupy Modlitwy Ojca Pio z pokorną miłością wspierały darem modlitwy serca                 
i szczodrych rąk działalność misjonarzy z rodziny franciszkańskiej na wszystkich kontynentach. 

 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 

EGZORCYSTA  6 IX, godz. 18.45 

 "EGZORCYSTA - Moje spotkanie z o. Gabriele Amorthem" to seria spotkań, rozmów Dominika 
Tarczyńskiego z egzorcystą watykańskim. Pierwsze z nich miało miejsce w kwietniu 2010.                  
W rok po pierwszym spotkaniu, Dominik Tarczyński ponownie rozmawia z o. Gabriele 
Amorthem. CZAS: 60 min. 

ŚWIĘTY OJCIEC PIO  CZĘŚĆ I: 13 IX, ok. godz. 19.15  CZĘŚĆ II: 20 IX, godz. 18.45  

Niezwykła i wzruszająca opowieść o włoskim świętym, którego zna cały świat. Ojciec Pio, zwykły 
zakonnik mieszka całe życie w San Giovanni Rotondo. Tam zostaje naznaczony niezwykłymi 
darami Bożymi. Otrzymuje stygmaty, posiada dar bilokacji i zapachu świętości. Ówczesna nauka 
nie potrafi wyjaśnić tych nadprzyrodzonych znaków. CZAS: cz. I: 100 min; cz. II: 100 min 

NIESKOŃCZONA MISJA 27 IX, godz. 18.45 

"Nieskończona Misja" jest filmowym zarysem idei św. Wincentego a Paulo realizowanej w historii                                       
i współcześnie przez Misjonarzy.  Zgromadzenie Księży Misjonarzy (Zgromadzenie Misji) założył w 
1625 roku św. Wincenty á Paulo, a posłannictwo Zgromadzenia Misji wyrażają ewangeliczne 
słowa: Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan. CZAS: 60 min.      

 

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

http://www.filmweb.pl/


 

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
WSPÓLNE PRZESŁANIE DO NARODÓW POLSKI I ROSJI PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 
EPISKOPATU POLSKI ARCYBISKUPA JÓZEFA MICHALIKA, METROPOLITY PRZEMYSKIEGO                       
I ZWIERZCHNIKA ROSYJSKIEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO PATRIARCHY MOSKIEWSKIEGO 
I CAŁEJ RUSI CYRYLA 
 "W Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując                                 

słowo jednania" (2 Kor 5,19)  
    W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszych 

Kościołów i narodów oraz kierując się pasterską troską,  w imieniu 

Kościoła Katolickiego w Polsce i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 

zwracamy się ze słowem pojednania do wiernych naszych Kościołów, do 

naszych narodów i do wszystkich ludzi dobrej woli. Wyznając prawdę, że 

"Jezus Chrystus jest naszym pokojem i pojednaniem" (por. Ef 2,14; Rz 

5,11), i mając świadomość powołania powierzonego nam w duchu 

Chrystusowej Ewangelii, pragniemy wnieść swój wkład w dzieło 

zbliżenia naszych Kościołów i pojednania naszych narodów. 

1. Dialog i pojednanie 

    Nasze bratnie narody łączy nie tylko wielowiekowe 

sąsiedztwo, ale także bogate chrześcijańskie 

dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Świadomi tej długiej 

wspólnoty dziejów i tradycji wyrastającej z Ewangelii 

Chrystusa, która wywarła decydujący wpływ na 

tożsamość, duchowe oblicze i kulturę naszych 

narodów, a także całej Europy, wkraczamy na drogę 

szczerego dialogu w nadziei, że przyczyni się on do 

uleczenia ran przeszłości, pozwoli przezwyciężyć 

wzajemne uprzedzenia i nieporozumienia oraz 

umocni nas w dążeniu do pojednania.  

 Grzech, który jest głównym źródłem wszelkich 

podziałów, ludzka ułomność, indywidualny                        

i zbiorowy egoizm, a także naciski polityczne, 

doprowadzały do wzajemnej obcości, jawnej 

wrogości, a nawet do walki między naszymi 

narodami. W następstwie podobnych okoliczności 

doszło wcześniej do rozpadu pierwotnej jedności 

chrześcijańskiej. Podziały i rozłam, sprzeczne                      

z wolą Chrystusa, stały się wielkim zgorszeniem, 

dlatego też podejmujemy nowe wysiłki, które mają 

zbliżyć nasze Kościoły i narody oraz uczynić nas 

bardziej wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec 

współczesnego świata.  

 Po II wojnie światowej i bolesnych doświadczeniach 

ateizmu, który narzucono naszym narodom, 

wchodzimy dzisiaj na drogę duchowej i materialnej 

odnowy. Jeśli ma być ona trwała musi przede 

wszystkim dokonać się odnowa człowieka,  a przez 

człowieka odnowa relacji między Kościołami i 

narodami.  

 Drogą ku takiej odnowie jest braterski dialog. Ma on 

dopomóc w lepszym poznaniu się, odbudowaniu 

wzajemnego zaufania i w taki sposób doprowadzić do 

pojednania. Pojednanie zaś zakłada również gotowość 

do przebaczenia doznanych krzywd i 

niesprawiedliwości. Zobowiązuje nas do tego 

modlitwa: "Ojcze nasz (...) odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom".  

 Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili                       

o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości                           

i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. 

Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy                                

i najważniejszy krok do odbudowania wzajemnego 

zaufania, bez którego nie ma trwałej ludzkiej 

wspólnoty ani pełnego pojednania.  

 Przebaczenie nie oznacza oczywiście zapomnienia. 

Pamięć stanowi bowiem istotną część naszej 

tożsamości. Jesteśmy ją także winni ofiarom 

przeszłości, które zostały zamęczone i oddały swoje 

życie za wierność Bogu i ziemskiej ojczyźnie. 

Przebaczyć oznacza jednak wyrzec się zemsty                      

i nienawiści, uczestniczyć w budowaniu zgody                      

i braterstwa pomiędzy ludźmi, naszymi narodami                  

i krajami, co stanowi podstawę pokojowej przyszłości. 

2. Przeszłość w perspektywie przyszłości 

    Tragiczne doświadczenia XX wieku dotknęły                    

w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje                      

i narody Europy. Zostały nimi boleśnie doświadczone 

nasze kraje, narody i Kościoły. Naród polski i rosyjski 

łączy doświadczenie II wojny światowej i okres 

represji wywołanych przez reżimy totalitarne. Reżimy 

te, kierując się ideologią ateistyczną, walczyły                         

z wszelkimi formami religijności i prowadziły 

szczególnie okrutną wojnę z chrześcijaństwem                        

i naszymi Kościołami. Ofiarę poniosły miliony 

niewinnych ludzi, o czym przypominają niezliczone 

miejsca kaźni i mogiły znajdujące się na polskiej                        

i rosyjskiej ziemi. 

 Wydarzenia naszej wspólnej, często trudnej                        

i tragicznej historii, rodzą niekiedy wzajemne 

pretensje i oskarżenia, które nie pozwalają zagoić się 

dawnym ranom.  

 Obiektywne poznanie faktów oraz ukazanie 

rozmiarów tragedii i dramatów przeszłości staje się 



 

dzisiaj pilną sprawą historyków i specjalistów.                    

Z uznaniem przyjmujemy działania kompetentnych 

komisji i zespołów w naszych krajach. Wyrażamy 

przekonanie, że ich wysiłki pozwolą poznać 

niezakłamaną prawdę historyczną, dopomogą                    

w wyjaśnieniu wątpliwości i przyczynią się do 

przezwyciężenia negatywnych stereotypów. 

Wyrażamy przekonanie, że trwałe pojednanie jako 

fundament pokojowej przyszłości, może się dokonać 

jedynie w oparciu o pełną prawdę o naszej wspólnej 

przeszłości. 

 Apelujemy do wszystkich, którzy pragną dobra, 

trwałego pokoju oraz szczęśliwej przyszłości: do 

polityków, działaczy społecznych, ludzi nauki, kultury 

i sztuki, wierzących i niewierzących, do 

przedstawicieli Kościołów – stale podejmujcie wysiłki 

na rzecz rozwijania dialogu, wspierajcie to, co 

umożliwia odbudowanie wzajemnego zaufania                 

i zbliża ludzi do siebie oraz pozwala budować wolną 

od przemocy i wojen pokojową przyszłość naszych 

krajów i narodów.  

3. Wspólnie wobec nowych wyzwań 

    W wyniku politycznych i społecznych przemian, 

pod koniec XX wieku nasze Kościoły uzyskały 

możliwość pełnienia swojej misji ewangelizacyjnej,                 

a zatem także kształtowania naszych społeczeństw w 

oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie. 

Chrześcijaństwo wniosło w minionych dziejach 

ogromny wkład w formowanie duchowego oblicza             

i kultury naszych narodów. Dążymy także dziś,                 

w dobie indyferentyzmu religijnego oraz postępującej 

sekularyzacji, do podjęcia wszelkich starań, aby życie 

społeczne i kultura naszych narodów nie zostały 

pozbawione podstawowych wartości moralnych, bez 

których nie ma trwałej pokojowej przyszłości. 

 Pierwszym i najważniejszym zadaniem Kościoła po 

wszystkie czasy pozostaje nadal głoszenie Ewangelii 

Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie, nie tylko duchowni, 

ale i wierni świeccy są powołani, by głosić Ewangelię 

Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz nieść Dobrą 

Nowinę słowem  i świadectwem własnego życia, 

zarówno w wymiarze prywatnym, rodzinnym, jak                                

i społecznym. 

 Uznajemy autonomię władzy świeckiej i kościelnej, 

lecz opowiadamy się także za współpracą                            

w dziedzinie troski o rodzinę, wychowania, ładu 

społecznego i innych kwestii ważnych dla dobra 

społeczeństwa. Chcemy umacniać tolerancję,                        

a przede wszystkim bronić fundamentalnych swobód 

na czele z wolnością religijną oraz bronić prawa do 

obecności religii w życiu publicznym. 

 Dzisiaj nasze narody stanęły wobec nowych wyzwań. 

Pod pretekstem zachowania zasady świeckości lub 

obrony wolności kwestionuje się podstawowe zasady 

moralne oparte na Dekalogu. Promuje się aborcję, 

eutanazję, związki osób jednej płci, które usiłuje się 

przedstawić jako jedną z form małżeństwa, propaguje 

się konsumpcjonistyczny styl życia, odrzuca się 

tradycyjne wartości i usuwa z przestrzeni publicznej 

symbole religijne. 

 Nierzadko spotykamy się też z przejawami wrogości 

wobec Chrystusa, Jego Ewangelii i Krzyża, a także                  

z próbami wykluczenia Kościoła z życia publicznego. 

Fałszywie rozumiana świeckość przybiera formę 

fundamentalizmu i w rzeczywistości jest jedną                        

z odmian ateizmu. 

 Wzywamy wszystkich do poszanowania 

niezbywalnej godności każdego człowieka 

stworzonego na "obraz i podobieństwo Boga" (Rdz 

1,27). W imię przyszłości naszych narodów 

opowiadamy się za poszanowaniem i obroną życia 

każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej 

śmierci. Uważamy, że ciężkim grzechem przeciw życiu 

i hańbą współczesnej cywilizacji jest nie tylko 

terroryzm i konflikty zbrojne, ale także aborcja                     

i eutanazja. 

 Trwałą podstawę każdego społeczeństwa stanowi 

rodzina jako stały związek mężczyzny i kobiety. Jako 

instytucja ustanowiona przez Boga, rodzina wymaga 

szacunku i obrony. Jest ona bowiem kolebką życia, 

zdrowym środowiskiem wychowawczym, gwarantem 

społecznej stabilności i znakiem nadziei dla 

społeczeństwa. To właśnie w rodzinie dojrzewa 

człowiek odpowiedzialny za siebie, za innych oraz za 

społeczeństwo, w którym żyje. 

 Ze szczerą troską, nadzieją i miłością patrzymy na 

młodzież, którą pragniemy uchronić przed 

demoralizacją oraz wychowywać w duchu Ewangelii. 

Chcemy uczyć młodych miłości do Boga, człowieka                 

i ziemskiej ojczyzny oraz kształtować w nich ducha 

chrześcijańskiej kultury, której owocem będzie 

szacunek, tolerancja i sprawiedliwość.  

 Jesteśmy przekonani, że Zmartwychwstały Chrystus 

jest nadzieją nie tylko dla naszych Kościołów                             

i narodów, ale także dla Europy i całego świata. Niech 

On sprawi swoją łaską, aby każdy Polak w każdym 

Rosjaninie i każdy Rosjanin  w każdym Polaku widział 

przyjaciela i brata. 

 Zarówno Polacy, jak i Rosjanie żywią głęboką cześć 

do Najświętszej Maryi Panny. Ufając wstawiennictwu 

Matki Bożej, polecamy Jej opiece wielkie dzieło 

pojednania i zbliżenia naszych Kościołów i narodów. 

Przywołując słowa Pawła Apostoła: "Sercami 

waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy" (Kol 3,15), 

błogosławimy wszystkim w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. 

+ Józef Arcybiskup Michalik 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

+ Cyryl 
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi 



 

Z ŻYCIA PARAFII... 
 

   W minione wakacje dzieci i młodzież z naszej parafii uczestniczyły w trzech wyjazdach. Lektorzy 

wyjechali na rozgrywki sportowe do Piekar, co możemy śmiało nazwać "Igrzyskami Olimpijskimi dla 

Liturgicznej Służby Ołtarza". Dziewczynki ze Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej (JMV) brały 

udział w wczaso-rekolekcjach w cudnie położonej Piwnicznej. Trzecim wyjazdem był wypoczynek 

lektorów i ministrantów w Sopocie. Przedstawiciele powyższych grup chcą podzielić się zapiskami ze 

swoich wakacyjnych pamiętników: 

Mateusz Nowakowski                OLIMPIADA W PIEKARACH

   Do kalendarza Służby Liturgicznej 

Naszego Kościoła na stałe wszedł 

Turniej o Puchar Księdza Wizytatora w Piekarach 

pod Krakowem. W tym roku odbywał się on na 

samym początku wakacji i nie zabrakło na nim 

naszej parafii - przedstawiciela Archidiecezji 

Wrocławskiej. Innowacją dodaną w tym roku przez 

organizatora było poszerzenie formuły turnieju o 

nowe dyscypliny, oprócz piłki nożnej – która 

rozgrywana jest stale już od wielu lat – rywalizacja 

odbyła się w biegu na 600 metrów, pływaniu 

stylem zmiennym na 50 metrów, piłkarzykach oraz 

w wiedzy biblijnej. W planie trzydniowego turnieju 

nie mogło zabraknąć codziennej Mszy świętej, 

jutrzni, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz 

Koronki do Miłosierdzia Bożego. Do dyspozycji 

uczestników był także "Aquapark" ze zjeżdżalnią, 

jacuzzi i 25 metrowym basenem.  

   Drużyna naszej parafii uczestniczyła w liturgii 

oraz ze zmiennym szczęściem startowała we 

wszystkich dyscyplinach. Po początkowej wygranej, 

w następnych dwóch meczach piłki nożnej 

odnieśliśmy porażki, ostatecznie lądując poza 

podium. Lektorom nie powiodło się także w biegu 

oraz w pływaniu. Cieszą natomiast sukcesy w 

konkursie                                                                                      

biblijnym (3., 4. i 5. 

miejsce) 

i piłkarzykach (1. i 

2. miejsce). Należy 

także wspomnieć                 

o małych niedociągnięciach w organizacji turnieju. 

Poziom sędziowania zawodów piłkarskich był dość 

niski, dopóki nasz kolega – Kamil Kulasa, nie 

zaproponował organizatorowi pomocy. Jednak były 

to niedociągnięcia, które nie popsuły atmosfery . 

   Turniej w Piekarach jest naprawdę interesującą 

imprezą łączącą klasyczne ideały rozwoju 

duchowego i fizycznego. 

Pozostaje nadzieja, że za rok 

ministranci naszej parafii, 

oprócz poczucia przyjemnie 

spędzonego czasu i odnowy 

duchowej, przywiozą więcej 

złotych medali oraz Puchar 

Wizytatora. 

 

Weronika Zielińska                  REKOLEKCJE NAD RZEKĄ POPRAD 

   Piwniczna Zdrój jest niewielką 

przygraniczną miejscowością położoną 

nad rzeką Poprad. To  właśnie tu spędziłam 

pierwsze w swoim życiu rekolekcje Dzieci                             

i Młodzieży Maryjnej. 

   Kiedy siódmego lipca wróciłam do domu, nie 

chciało mi się wierzyć, że rekolekcje w Piwnicznej   

u Sióstr miłosierdzia dobiegły już końca. Trwały 

zaledwie pięć dni, a ja tak się zmieniłam! Poznałam 

ciekawych ludzi, przyzwyczaiłam się do miejsc, ale 

przede wszystkim lepiej poznałam Pana Boga oraz 



 

Maryję. Codziennie spotykaliśmy się na Eucharystii, 

na której ks. Maciej głosił Słowo Boże.  

 Każdy z nas przydzielony był do jakiejś 

grupy. Podczas spotkań omawialiśmy temat 

przygotowany przez siostrę Paulinę. Następnie 

każda z grup prezentowała to, co przygotowała                      

i o czym rozmawiała na swoim spotkaniu. 

   W czasie tych rekolekcji nauczyłam się także 

wielu nowych piosenek i zabaw. Myślę,  że będę 

mogła je wykorzystać na spotkaniach Dzieci                               

i Młodzieży Maryjnej w tym roku szkolnym. 

Postanowiłam też, że od września zacznę uczyć się 

gry na gitarze. 

   Zapraszam na spotkania. Postaram się, aby było 

wesoło, kolorowo i śpiewnie.  

 
 Kamil Kulasa                   SŁUŻBA BOŻA NAD MORZEM 
    

W nocy z niedzieli na 

poniedziałek, 8 lipca, zebraliśmy się 

przed dworcem głównym  we 

Wrocławiu, aby rozpocząć długą 

kilkugodzinna podróż do Sopotu. 

Gdy już weszliśmy do dwóch 

przedziałów i zajęliśmy wygodne 

miejsca, pociąg ruszył. Na początku podróż się 

dłużyła. Młodsi i mniej wytrwali poszli spać 

wcześniej, budząc się dopiero niecałe dwie godziny 

przed dojazdem na miejsce. Bardziej wytrwali 

starali się umilić sobie podróż dyskusjami, grą w 

karty czy wirtualne szachy na telefonie.            

   Po dotarciu do Sopotu jechaliśmy jeszcze Szybką 

Koleją Miejską. Okazało się, że była ona wygodnym 

środkiem komunikacyjnym i spędziliśmy w niej 

trochę czasu, kursując na trasie: Gdynia - Sopot - 

Gdańsk. Dni upływały nam beztrosko, a zaczynały 

się zawsze poranną modlitwą lub Mszą w kaplicy,                    

z której zmierzaliśmy wprost na śniadanie.  

   Podczas pobytu nie brakowało atrakcji. 

Zwiedziliśmy Gdańsk, wysłuchaliśmy koncertu 

organowego w Katedrze Oliwskiej, potkaliśmy się 

również z Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem 

Gocłowskim CM, seniorem metropolii gdańskiej, 

który nas ugościł i zajął ciekawą rozmową. Stamtąd 

wyruszyliśmy jeszcze do gdańskich kościołów:  

Bazyliki Św. Brygidy, Kościoła św. Katarzyny                        

i innych. Później, z niemałym wysiłkiem, dotarliśmy 

na górę wieży Bazyliki Mariackiej, gdzie 

zachwycaliśmy się panoramą miasta. Następnie 

udaliśmy się pod bramę Stoczni Gdańskiej a Pani 

Ola Olszewska przybliżyła nam historię tego 

ważnego dla Polski miejsca.  

   W pozostałe dni wylegiwaliśmy się na plaży, gdzie 

dla najmłodszych kleryk Jacek przygotował kilka 

konkurencji, takich jak budowa zamków czy biegi. 

Wieczorami szliśmy grać w piłkę na 

miejscowy Orlik, by przedostatniego dnia 

zmierzyć się z drużyną z Sopotu,                       

z którą przegraliśmy kilka tygodni 

wcześniej na turnieju w Piekarach. 

Niestety, nie udało nam się 

zrewanżować, ale nasza gra wyglądała                 

o wiele lepiej i dała nam dużo radości. 

   Na pewno zapamiętamy wycieczkę tramwajem 

wodnym z Gdyni do Jastarni, gdzie podczas pobytu 

na plaży zastała nas ulewa. Po jakimś czasie deszcz 

przestał padać, by wrócić ze zdwojoną siłą akurat 

wtedy, gdy mieliśmy zbiórkę przed powrotem do 

Gdyni. Wszyscy przemoczeni i zmarznięci 

dotarliśmy do tramwaju wodnego, gdzie raczyliśmy 

się gorącą herbatą. 

   Przed wyjazdem w niedzielę, udało nam się 

jeszcze uczestniczyć w dniu otwartym PGE Areny                         

w Gdańsku, gdzie mogliśmy zobaczyć stadion od 

środka. Wojtek pojeździć symulatorem Autobusu. 

   Podczas  podróży powrotnej spaliśmy na zmianę   

i zanim się obejrzeliśmy, byliśmy z powrotem we 

Wrocławiu.  Jak widać wrażeń i emocji nam nie 

brakowało. Liczymy, że za rok też wyjedziemy. 

Może tym razem nad jeziora, albo w góry? 



 

  Przemyślenia PARAFIAN... 
 
Genowefa Śpiewak 

   Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon, 

gdzie Polski Królowa ma od wieków tron. 

   Ukochany przez Polaków wizerunek Matki Bożej od 

1382 roku przebywa na Jasnej Górze w Częstochowie. 

W 1430 roku na klasztor napadają zbóje, rabują Obraz 

znęcając się nad Wizerunkiem, stąd na twarzy Maryi 

widoczne są dwie rysy. 

   Do Cudownego Obrazu pielgrzymują wierni                    

z całej Polski prosząc o wszelkie łaski. Tu 

dokonuje się wiele uzdrowień duszy i ciała,                  

o czym świadczą zawieszone wota. Przed 

Obrazem modlił się król Władysław 

Jagiełło, by później zwyciężyć Krzyżaków 

pod Grunwaldem. Ojciec Augustyn 

Kordecki podczas „potopu" szwedzkiego 

wraz z garstką zakonników                                                

i wiernych odważnie bronił 

Jasnogórskiego klasztoru. W to 

niezwykłe miejsce udał się także na 

modlitwę król Jan III Sobieski przed bitwą 

wiedeńską i uratował Europę przed islamem. 

Wstawiennictwu Matki Bożej przypisuje się także „Cud 

nad Wisłą”. Podczas uroczystości Wniebowzięcia NMP 

w 1956 roku zgromadzeni wierni podpisali petycję do 

Rządu o uwolnienie Prymasa Tysiąclecia Stefana 

kardynała Wyszyńskiego. Później Prymas Wyszyński, 

kiedy przebywał zamknięty w Komańczy napisał                     

w formie modlitwy i przyrzeczeń „Jasnogórskie Śluby 

Narodu”. Śluby te wypowiedział w obecności ponad 

milionowej rzeszy wiernych biskup Michał Klepacz 26 

sierpnia 1956 roku. 

   Najważniejsze uroczystości maryjne obchodzone na 

Jasnej Górze to: Królowej Polski (3 maja), 

Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) oraz Matki Bożej 

Częstochowskiej (26 sierpnia) – wielkie 

święto Kościoła  i Narodu. Polski 

wieś przynosi plony pól dziękując za 

zbiory i  prosząc o dalszą pomoc                      

i błogosławieństwo. Z naszej parafii 

do Częstochowy pielgrzymujemy co 

roku w ostatnią sobotę lipca na 

ogólnopolską uroczystość Apostolatu 

Maryjnego pod przewodnictwem 

księdza Andrzeja Siemińskiego. W tym 

roku pięć naszych parafianek oficjalnie 

zostało przyjętych do Stowarzyszenia 

Cudownego Medalika. 

   Jasna Góra to skrawek wolnej Polski. Jak 

mówił bł. Jan Paweł II: "Tu zawsze byliśmy wolni mimo 

zaborów  i okupacji hitlerowskiej oraz zniewolenia 

Narodu przez system komunistyczny". I dzisiaj, kiedy 

cieszymy się wolnością powinniśmy nadal z ufnością 

prosić o łaski na nadchodzące czasy i niestrudzenie 

wędrować do naszej Jasnogórskiej Pani i Matki.  

FOTOGALERIA... 

Audiencja u Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM                                          Lekcja historii na Placu Solidarności 

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; po wieczornej Mszy nabożeństwo 
eucharystyczne (do św. Józefa, do św. Wincentego a Paulo, do  NMP od Cudownego Medalika, do NMP Nieustającej Pomocy,                        

o powołania do kapłaństwa i małżeństwa, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Koronka do Miłosierdzia Bożego)                                
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 


