ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 8 * listopad 2012 r.
Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce kolejny
numer naszego parafialnego biuletynu. Niezmiernie cieszymy
się, że coraz więcej parafian bierze do ręki kartkę, długopis,
a młodsi siadają przy komputerze, aby podzielić sie swoimi
spostrzeżeniami, myślami czy wiedzą. Od tego numeru, jako
zespół redakcyjny zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
nowych stałych działów: "Liturgiczna Służba Ołtarza";
"Krzyżówka" (oczywiście w formie konkursu z nagrodami);
"Humor" (głównie anegdoty kościelne) oraz "Poezja" (liczymy
na literackie nagrody dla parafialnych poetów). W związku
z coraz to większym zainteresowaniem naszym pismem, pragnę
wszystkich chętnych zaprosić na otwarte spotkanie redakcyjne
w środę, 21 listopada o godz. 18.50 do sali św. Józefa
(przynosimy ciekawe pomysły, artykuły, wiersze itp.).
Ks. Maciej Mroczek CM
11 października uroczyście zainaugurowaliśmy
ROK WIARY podczas uroczystej Eucharystii. Wymownymi
symbolami były procesyjne wniesienie ksiąg Pisma Świętego,
Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów Soboru
Watykańskiego II; podejście kapłana, lektorów, ministrantów
i wiernych do chrzcielnicy; odśpiewanie Credo, przyniesienie w
procesji z darami najstarszej księgo chrztu oraz rozdanie
pamiątkowych obrazków. Ponadto przez trzy niedziele nasi
parafianie zaopatrywali się w katechizmy dla dorosłych
i młodzieży. A wszystko zostało omodlone przed rozpoczęciem
Roku Wiary w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Krakowie.
Zgodnie z wyraźnym życzeniem papieża Benedykta
XVI, organizujemy dla młodych ludzi cykl spotkań mający na
celu pogłębienie wiary i wiedzy religijnej - "KURS NA PRAWO
WIARY", który rozpocznie się w poniedziałek 12 listopada
Zapraszamy w drugie poniedziałki m-ca o godz. 19.30.!
LISTOPAD MIESIĄCEM
SZCZEGÓLNEJ
MODLITWY
ZA NASZYCH ZMARŁYCH.
Nabożeństwa wypominkowe
odprawiamy
przez
cały
miesiąc o godz. 17.30.
Warunki zyskania odpustu za
zmarłych:
Wierni,
którzy
nawiedzą kościół lub kaplicę
w dzień Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić
odpustu zupełnego. Odpust ten
może być ofiarowany tylko za
zmarłych i tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunkiem do uzyskania
odpustu jest: - przyjęcie Komunii św., - modlitwa "Ojcze nasz",
"Wierzę w Boga" i modlitwa w intencji wyznaczonej przez Ojca
świętego, - wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
nawet lekkiego. Odpust ten można zyskać również w dniach od 1 do
8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych. Wierni,
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli
pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od
1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Wtorek, 27 listopada - ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ
OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK. Zapraszamy na
uroczystą Eucharystię o godz. z wręczeniem poświęconych
medalików. (Przeczytaj aktualności Apostolatu Maryjnego, s. 2)

25 listopada przypada NIEDZIELA CHRYSTUSA
KRÓLA - patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza.
W październiku Ksiądz Proboszcz ustanowił dwóch nowych
lektorów oraz przyjął siedmiu kandydatów na ministrantów.
Powstała także nowa grupa - "lektorzy seniorzy", którą tworzą
mężczyźni angażujący sie w czytania mszalne w niedziele
o godz. 9.30.
NASZE "PARAFIALNE KINO" (czwartki z dobrym
filmem religijnym) obchodzi pierwsze urodziny. Projekcje
filmów rozpoczęliśmy 10 listopada 2011 r. Do tej pory
wyświetliliśmy 35 filmów. Najwięcej widzów przyciągnęły
projekcje: "Nieskończona misja", "Ojciec Pio - między niebem a
ziemią", "Jan Paweł II - szukałem Was" i "Faustyna".
KONKURS RÓŻAŃCOWY
ROZSTRZYGNIĘTY!
I
m-ce:
Aleksandra
Machalak; II - Aleksandra
Skałecka; III - Julia
Skalecka; wyróżnienie za
oryginalność - Agnieszka
Zielińska;
pozostałe
wyróżnienia:
Jakub
Wojnarski,
Dominika
Kawa i Julia Cybulska.
Cukierkowy
różaniec
(poza
konkursem)
wykonała p. Elżbieta
Gawęcka, który zostanie
rozdany do konsumpcji
przez p. Emilię podczas oglądania czwartkowych filmów.
Zapraszamy!

NIEDZIELNA EWANGELIA...
4 XI - Mk 12, 28b-34 Największe przykazanie
11 XI - Mk 12, 38-44 Wdowi grosz
18 XI - Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny
25 XI - J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Na parafialnej stronie internetowej: www.misjonarze-wroclaw.pl znajdziesz teksty liturgii
na każdy dzień.
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
INTENCJA OGÓLNA: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo
wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
INTENCJA MISYJNA: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.
AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Łukasza 21, 25-36. Przyjście Chrystusa.
ZDANIE DO POWTARZANIA W LISTOPADZIE: "Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie" (Łk 21, 36).
W tej perykopie, Pan Jezus przygotowuje nas na Swoje drugie przyjście przy końcu
czasów. To wydarzenie poprzedzają liczne znaki, w postaci przeobrażeń politycznych,
społecznych, konfliktów zbrojnych, kataklizmów. " A gdy to się dziać zacznie,
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie (Łk 21, 28)", mówi
Chrystus Pan. Dlatego czuwajmy i módlmy się, bądźmy przygotowani na Jego przyjście, a gdy się to
stanie, aby nas nie zaskoczył. Musimy tak żyć, aby być gotowym stanąć przed obliczem Pana,
w godzinę śmierci i podczas sądu ostatecznego.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LISTOPAD: ustawiczna modlitwa m.in. poprzez pełnienie woli Bożej
(nawiązanie do listopadowej perykopy biblijnej).
PATRONKA MIESIĄCA: Św. Katarzyna Labouré (28 Listopada). 27 listopada 1830 roku we Francji,
przyszła do nas Matka Najświętsza i ukazała się nowicjuszce, siostrze miłosierdzia, Katarzynie
Labouré, obecnie świętej. Jej to Matka Boża poleciła wybić medalik według danego wzoru
i powiedziała: "Wszyscy, którzy go nosić będą dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mi ufają, otoczę
szczególną opieką". W 1932 r. za zgodą arcybiskupa Paryża, wykonano medaliki. Ludzie je chętnie
wzięli i gorąco modlili się do Niepokalanej aby uzyskać w ten sposób łaski według zapowiedzi Matki
Bożej. Były to uzdrowienia z choroby, ocalenia z niebezpieczeństwa, przemiany duchowe, nawrócenia.
Kiedy nawrócił się Żyd Alfons Ratisbonne, medalik nazwano Cudownym. Po przebadaniu
nadzwyczajnych łask, władze kościelne zatwierdziły nazwę - Cudowny Medalik.
INTENCJE GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO...
Aby w naszych Grupach zapanował prawdziwy klimat wdzięczności wobec osób zaangażowanych
w działalność charytatywną i życzliwą pomoc potrzebującym duchowego wsparcia.
CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
BŁ. JAN XXIII – PAPIEŻ POKOJU cz. I - 8 XI, godz. 18.40, cz. II - 15 XI, godz. 18.40
„Jan XXIII, papież pokoju" kolejny film cyklu „Ludzie Boga", przedstawia pełną biografię
papieża, od czasów młodości aż do czasu Soboru Watykańskiego II i śmierci. To z nerwem
nakręcony niezwykle poruszający obraz z kapitalną kreacją Edwarda Asnera w roli Jana
XXIII. CZAS: cz. I - 88 min.; cz. II -90 min.
PAWEŁ VI – PAPIEŻ BURZLIWYCH CZASÓW cz. I - 22 XI, godz. 18.40, cz. II - 29 XI, godz. 18.40
Film o Pawle VI obejmuje swoim zakresem pięć dekad, które znacząco zmieniły Włochy
i Kościół katolicki. Wraz z dostępującym kolejnych godności kościelnych ks. Battistą
Montinim, wkraczamy w świat wzajemnych wpływów religii i polityki, rodzących się
ugrupowań terrorystycznych, oraz ogromu odpowiedzialności jaka spoczęła na nim po
powołaniu na Tron Piotrowy. CZAS: cz. I - 95 min.; cz. II -95 min.
NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA
zdjęcia i opisy filmów ze strony internetowej: www.filmweb.pl

Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa
zdjęcia: G. Sobczak
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Z NAUCZANIA kościoła...
Benedykt XVI List apostolski w formie «motu proprio»
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary cz. 2
5. Pod pewnymi względami, mój czcigodny poprzednik
postrzegał ten Rok jako „konsekwencję i wymóg
posoborowy”, dobrze zdając sobie sprawę z poważnych
trudności tego czasu, zwłaszcza w odniesieniu do
wyznawania wiary i wierności jej poprawnej
interpretacji. Sądzę, że inauguracja Roku wiary
w związku z pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru
Watykańskiego II może być dobrą okazją, aby
zrozumieć teksty pozostawione przez ojców
soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana
Pawła II „nie tracą wartości ani blasku. Konieczne jest,
aby były należycie odczytywane, poznawane
i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty
Magisterium, należące do Tradycji Kościoła. Dzisiaj, po
zakończeniu Jubileuszu, szczególnie mocno odczuwam
powinność ukazywania Soboru jako wielkiej łaski,
która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX
wieku: został on dany jako niezawodna busola,
wskazująca nam drogę w stuleciu, które się
rozpoczyna”. Chcę też mocno podkreślić to, co
powiedziałem na temat Soboru kilka miesięcy po moim
wyborze na Następcę Piotra: „Jeśli go odczytujemy
i przyjmujemy w świetle prawidłowej hermeneutyki,
może on być i coraz bardziej stawać się wielką mocą
służącą zawsze potrzebnej odnowie Kościoła”.
6. Odnowa Kościoła dokonuje się także przez
świadectwo, jakie daje życie wierzących: poprzez samo
swoje istnienie w świecie chrześcijanie są faktycznie
powołani, aby rozjaśniać Słowo prawdy, jakie
pozostawił nam Pan Jezus. Właśnie Sobór w Konstytucji
dogmatycznej Lumen gentium, stwierdził: „podczas gdy
Chrystus, «święty, niewinny, niepokalany» (Hbr 7,26),
nie znał grzechu (2 Kor 5,21), lecz przyszedł dla
przebłagania jedynie za grzechy ludu (por. Hbr 2,17),
Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty
i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje
ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Kościół «wśród
prześladowań świata i pociech Bożych zdąża naprzód
w pielgrzymce», zwiastując krzyż i śmierć Pana, aż
przybędzie (por. 1 Kor 11,26). Mocą zaś Pana
zmartwychwstałego krzepi się, aby utrapienie
i trudności swe, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne,
przezwyciężać cierpliwością i miłością, a tajemnicę
Jego, choć pod osłoną, wiernie przecież w świecie
objawiać, póki się ona na koniec w pełnym świetle nie
ujawni”. Rok wiary, w tej perspektywie jest
zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia
do Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego
śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię miłości,
która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany
życia poprzez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5, 31).
Dla apostoła Pawła ta Miłość wprowadza człowieka do
nowego życia: „Przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my
wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał
z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4). Dzięki wierze

to
nowe
życie
kształtuje
całą
ludzką egzystencję
na
radykalnej
nowości
zmartwychwstania.
Na
miarę
jego
wolnej
dyspozycyjności,
myśli,
uczucia,
mentalność i zachowania człowieka powoli są
oczyszczane
i przekształcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi
w pełni się nie realizuje. „Wiara, która działa przez
miłość” (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium inteligencji
i działania, które przemienia całe życie człowieka (por.
Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2 Kor 5, 17).
7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): miłość
Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do
ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On nas
na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim
narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Poprzez swą miłość
Jezus Chrystus przyciąga do Siebie ludzi z każdego
pokolenia: w każdym czasie zwołuje on Kościół,
powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem, który
zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba
bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na
rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość
w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary.
Zaangażowanie misyjne wierzących, które nigdy nie
może słabnąć, czerpie moc i siłę w codziennym
odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy
przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej
miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie
łaski i radości. Sprawia ona, że życie wiernych wydaje
owoce, ponieważ poszerza serca w nadziei i pozwala na
dawanie twórczego świadectwa: otwiera w istocie
serca i umysły tych, którzy słuchają, na zaproszenie
Pana, aby przylgnęli do Jego słowa, by stali się Jego
uczniami. Wierni, stwierdza św. Augustyn „wzmacniają
się przez wiarę”. Święty Biskup Hippony miał słuszny
powód, aby wyrazić się w ten sposób. Jak wiemy, jego
życie było ciągłym poszukiwaniem piękna wiary,
dopóki jego serce nie znalazło spoczynku w Bogu. Jego
liczne pisma, w których wyjaśniał znaczenie wiary
i prawdy wiary, pozostają aktualne do naszych dni jako
dziedzictwo niezrównanego bogactwa i pozwalają
nadal tak wielu ludziom poszukującym Boga
w znalezieniu właściwej ścieżki, aby osiągnąć „podwoje
wiary”.
Tak więc tylko przez wiarę wiara rośnie i umacnia się;
nie ma innej możliwości posiadania pewności co do
swego życia, jak tylko przez coraz większe powierzenie
siebie w ręce tej miłości, którą odczuwa się jako coraz
większą, ponieważ swoje źródło ma w Bogu.
Ciąg dalszy w kolejnych numerach
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katecheza dla dorosłych...
Jacek Zieliński
Jeden z chrześcijańskich Apologetów
II-go wieku Teofil z Antiochii, gdy zadano
mu pytanie: „Pokaż mi twego Boga”
odpowiedział: „Pokaż mi twego człowieka,
a ja pokażę ci mojego Boga. Pokaż więc, czy oczy twojej
duszy widzą i uszy twego serca słyszą. Podobnie bowiem
jak ci, którzy widzą oczami ciała, dostrzegają czyny życia na
ziemi i rozróżniają rzeczy od siebie, jak np. jasność od
ciemności, białe od czarnego, brzydkie od pięknego,
rytmiczne i mierzalne od nierytmicznego i niemierzalnego,
dłuższe od krótszego – podobnie zresztą jeśli chodzi
o rzeczy słyszane, a więc tony wysokie czy niskie,
przyjemne czy nieprzyjemne – tak samo również uszy serca
i oczy duszy są zdolne kontemplować Boga” (Aut I 2,1-2).
Te jakże wymowne w swym brzmieniu słowa
ukazują jedną z podstawowych prawd dotyczących
człowieka: może on widzieć Boga, a to widzenie jest
uzależnione od tego, na ile ma on otwarte zarówno oczy,
którymi postrzegamy świat istniejący wokół nas, jak i od
otwartości
oczu
naszej duszy. To
zatem, nie Bóg się
przed
nami
ukrywa, lecz to
człowiek mimo, że
ma
oczy
nie
dostrzega, a patrząc
nie widzi Boga. Św.
Augustyn wprost
powie, że w błędzie jest każdy, kto sądzi, że Bóg się ukrywa
przed człowiekiem. Nie, On chce być poznany,
a kontynuując swą wypowiedz Doktor Kościoła doda: „Bóg
którego chcesz pojąć, ma trzy właściwości: że jest, że daje
się poznać rozumowi, że umożliwia poznanie innych rzeczy”
(Sol I, VII-14). Zatem trzech rzeczy potrzebuje człowiek, by
ujrzeć Boga: 1. musi mieć oczy, którymi by umiał dobrze się
posługiwać, 2. musi patrzeć, 3. musi widzieć. Odróżniając
narzędzie poznania (oko) od postrzeżenia (patrzenia)
i widzenia, które umożliwia nam rozum, Augustyn chce tym
samym doprowadzić nas do zrozumienia, że nie wystarczy
patrzeć aby widzieć (rozumieć).
Dlaczego?
Ciekawą
odpowiedz
znajdziemy
w dalszej części rozważań Teofila z Antiochii. Jak stwierdza,
z faktu, iż posiadamy oczy, dzięki którym patrzymy, nie
wynika, że widzimy, bowiem u niektórych są one tak
przyćmione, że nie widzą światła słonecznego. Ale przecież
z faktu, że niewidomi nie widzą wcale, nie wynika, że słońce
przestało świecić, lecz to, że sądzą według siebie i swoich
oczu. Podobnie jest z człowiekiem, który ma przyćmione
oczy swojej duszy z powodu popełnionych grzechów czy
złych czynów. Nie będzie on mógł widzieć blasku Bożej
prawdy. Dlatego jak stwierdza Apologeta: „Tak jak
zwierciadło powinno być ciągle czyste, tak również
i człowiek powinien mieć czystą duszę. Gdy zaś na
zwierciadle jest rdza, wtedy człowiek nie może oglądać
swojej twarzy, podobnie również gdy w człowieku jest
grzech, nie może on kontemplować Boga”. Kończąc zaś swe
rozważania na ten temat dodaje: „Pokaż więc najpierw
samego siebie, czy nie jesteś cudzołożnikiem, nieczystym,
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O BOGU...
złodziejem,
oszustem,
grabieżcą,
homoseksualistą,
przeklinającym, gniewliwym, zazdrosnym, pyszałkiem,
bezczelnym, bijącym się, chciwcem, nieposłusznym rodzicom
lub sprzedawcą własnych dzieci. Tym którzy dopuszczają się
takich rzeczy, Bóg nie objawia się, dopóki wcześniej nie
oczyszczą samych siebie z wszelkich brudów” (Aut I 2, 5).
Skoro zatem Bóg wszystko widzi, nawet myśli
i ukryte pragnienia człowieka, tym bardziej daje się poznać
i to poznanie umożliwia, wystarczy, jak poucza nas
św. Tomasz z Akwinu, że rozpoczniemy budowanie naszej
wiary i czystości sumienia od najprostszych rzeczy.
Św. Paweł Apostoł, który za cel stawiał sobie głoszenie
chwały Pana Jezusa Chrystusa poprzez nauczanie doktryny,
pokrzepianie i zachęcanie wierzących, w Liście do Rzymian,
również wyraźnie wskazuje, że powinniśmy zacząć od tego
co najprostsze, ale zarazem najważniejsze, od wyznania
wiary. „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest
Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go
z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy
się
ku
usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje się ku
zbawieniu” (Rz 10.9-10).
Ktoś może powiedzieć,
przecież
wyznanie
wiary
składam
każdorazowo
uczestnicząc w niedzielnej Mszy
świętej. Tak, to prawda. Należy
jednak pamiętać, że słowa bez
uczynków są martwe (Por. Jk 2,
20: Wiara bez uczynków jest martwa, a więc bezowocna),
albowiem nie wystarczy jedynie uznać fakt, że Chrystus jest
jedynym Panem i Zbawicielem, który kieruje wszystkim,
lecz trzeba tą prawdą żyć. Ten zatem wierzy, że Bóg istnieje,
kto dostrzega, na przykład, w świecie ład i celowość
Boskiego działania, a więc odrzuca myśl przypisującą
wszystkiemu co zdarza się w jego życiu przypadkowi lub
jakiemuś ślepemu losowi. Widzimy przecież, że słońce,
księżyc i gwiazdy, wszystko co do świata natury należy, ma
swój określony bieg. A przecież nie byłoby to możliwe,
gdyby rządy nad tym wszystkim sprawował przypadek. Tak
samo trudno nazwać osobą wierzącą tego, który co prawda
uznaje, że Bóg kieruje światem, ale jednocześnie odrzuca
sądząc, że nie miesza się On do ludzkich czynów. „Sąd taki –
stwierdza św. Tomasz – opierają na tym, że na świecie jest
wielu dobrych ludzi, którzy cierpią, i złych, którym dobrze
się wiedzie”. Co ma być niezbitym dowodem na to, że nie
istnieje Opatrzność Boska. Ich jednak sąd opiera się na
błędnym założeniu, że równość oznacza sprawiedliwość.
A przecież Bóg, jako dobry lekarz, wie co danemu
człowiekowi może przynieść największą korzyść, by jak
najszybciej powrócił do pełni zdrowia. Dlatego każdemu
przepisuje inne lekarstwo właściwe dla jednostki
chorobowej i zdolności regeneracyjnych jego organizmu.
Jeżeli więc ktoś uważa, że w wyniku przypadku
odzyskujemy zdrowie, nie zaś planowego i celowego
Bożego działania, tego, jak poucza nas Księga Hioba,
należałoby uznać za niemądrego. Jak bowiem czytamy:
„Gdyby Bóg objawił ci tajniki rozumu, poznałbyś, jak
wieloraka to mądrość” (Hi 11, 6).

Z ŻYCIA PARAFII ...
Jadwiga Sobczak

ŚLADAMI BŁ. JANA PAWŁA II PRZED ROKIEM WIARY

6 października 2012, po błogosławieństwie w naszym

kościele parafialnym, wraz ze wschodem słońca,
wyruszyliśmy na pielgrzymkę śladami bł. Jana Pawła II.
Przypuszczaliśmy, że 6. października 2012 okaże się dla
nas datą bogatą w głębokie przeżycia i miłe wrażenia –
przypuszczenia się sprawdziły.
Najpierw zatrzymaliśmy się w Wadowicach, aby
nawiedzić Bazylikę Ofiarowania NMP i Dom Rodzinny
Karola Wojtyły. Po poczęstunku słynnymi kremówkami
papieskimi, z głośnym i radosnym śpiewem, dotarliśmy
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszyscy udali się przed
cudowny obraz MB Kalwaryjskiej w Bazylice MB
Anielskiej, natomiast najbardziej wytrwali powędrowali
fragmentem trasy Drogi Krzyżowej na wzgórzu przy
Sanktuarium.
Następnie zawitaliśmy w Łagiewnikach. Każdy z nas
przekroczył progi budowanego Centrum „Nie lękajcie
się” (dwóch otwartych kaplic). Z lekkim poślizgiem
dotarliśmy na spotkanie z siostrą ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia, która opowiedziała nam
o sanktuarium oraz św. Siostrze Faustynie. O godzinie
15:00 uczestniczyliśmy w Koronce do Bożego
Miłosierdzia i Mszy Świętej, w górnej części Bazyliki.

Czas po modlitwie upłynął na odwiedzeniu kaplic
w części dolnej Bazyliki oraz kaplicy św. Józefa z łaskami
słynącym obrazem Jezusa Chrystusa Miłosiernego
i grobem św. Faustyny.
Kult Bożego Miłosierdzia zapoczątkowała św.
Faustyna, a kontynuowało go i w różnej postaci szerzyło
spore grono wielkich osób, m.in.: św. Maksymilian,
Matka Teresa, Jan Paweł II. W Boskim Miłosierdziu,
przeplatającym się z Boską Sprawiedliwością, najpełniej
objawia się wszechmoc Boga. Dlatego właśnie
w Łagiewnikach, z pełnią ufności, zawierzyliśmy się
Miłosierdziu Bożemu.
Ostatni punkt wycieczki stanowił Kraków. Nasz spacer
zamienił się w maraton po takich miejscach jak: Katedra
i Zamek Królewski na Wawelu oraz Kościół Mariacki
i Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym. To historyczne
miasto urzekło nas swoim pięknem zawartym głównie
w architekturze.
Podczas
podróży
i
zwiedzania
nieustannie
towarzyszyło nam słońce – gdy wracaliśmy, równie
zmęczeni cieleśnie, co silni duchowo, towarzyszył nam
już księżyc oraz wciąż znakomity nastrój.
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Przemyślenia PARAFIAN...
Bartosz Janda

PIESZO DO ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Dnia 13.10.2012 r. odbyła się, jak co roku,
piesza pielgrzymka do grobu Św. Jadwigi w
Trzebnicy. Tłum ludzi, wraz z służbami bezpieczeństwa
publicznego
oraz
służbą
zdrowia
czekali
na
błogosławieństwo w Katedrze, które udzielił ks. bp
Andrzej Siemieniewski oraz ks. Stanisław Orzechowski przewodnik pielgrzymki.
Pod Katedrą tworzyły się grupy, do których
dołączali wierni z Wrocławia i okolic. Naszą misjonarską
parafię reprezentował ksiądz Maciej, który z grupą
młodzieży przygotowującej się do bierzmowania(około 10
osób), ruszył w grupie numer "2". Z parafii podążało
ponad 20 osób.
Wczesnym rankiem. gdy przebudziliśmy się ulice
były mokre. co wskazywało, że padał dość
intensywny deszcz. Obawialiśmy
się, że w drodze może jeszcze
padać, lecz pogoda była tą
wymarzoną i wymodloną na
pielgrzymkowy
dzień.
Słońce przygrzewało, lecz
był chłodny wiatr. Na
szlaku pielgrzymkowym,
który liczył 28 km, były
trzy postoje, na których
każdy wygodnie mógł usiąść,
zjeść kanapki, napić się
i odpocząć.
W czasie drogi
modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni.

Niektórzy, narzekali na ból nóg, a na
postojach opatrywali rany.
O godzinie 15:00 grupy zaczęły
wchodzić do Trzebnicy i Bazyliki
Św. Jadwigi Śląskiej. Był to
według mnie najpiękniejszy
moment.
Nasz
trud
wędrowania dobiegł końca.
Podziękowania i intencje
zanoszone w naszych sercach
złożyliśmy przy grobie Św.
Jadwigi. Po krótkiej adoracji,
udaliśmy się na „Plac Pielgrzymi”,
gdzie można było zobaczyć mnóstwo
dewocjonalii i kupić pamiątki. 0 16:30
przy pięknym słoneczku, rozpoczęła się Msza św.
ze wszystkimi zgromadzonymi, której przewodniczył nasz
metropolita, ks. abp Marian Gołębiewski, a kazanie
wygłosił pasterz świdnicki, ks. bp Ignacy Dec. Po
uroczystej Eucharystii większość ruszyła do autobusów
lub na stację PKP, gdzie był podstawiony specjalnie na te
okazje szynobus. Nasza grupa zebrała się w umówionym
miejscu i biegiem ruszyliśmy, ponieważ czasu było coraz
mniej. Po okazaniu biletów z trudem wcisnęliśmy się do
zatłoczonego wagonu. Z niewielkim opóźnieniem
ruszyliśmy w drogę powrotną. Około 19:15 dotarliśmy na
Dworzec Główny we Wrocławiu i radośni rozeszliśmy się
do domów.
Uważam że pielgrzymka była, jak co roku, udana
i myślę, że za rok, już po raz 7 pokonam trudy, tej pieszej
wędrówki. Polecam wszystkim w uczestniczeniu w tak
pięknym przeżywaniu obecności Chrystusa.

___________________________________________________________________________________________________________________
REKLAMA
Polecamy najnowszy numer najstarszego kleryckiego pisma w Polsce METEOR, poświęconego
tametyce małżeństwa, in vitro, naprotechnologii, antykoncepcji, narastającej fali rozwodów.
Znajdziesz także artykuł Ks. Macieja Mroczka o Parafii św. Józefa Rzemieślnika we
Wrocławiu oraz Wojciecha Wajdy o wakacjach w Sopocie dla ministrantów i lektorów.
________________________________________________________________________________________________________________________
HD-PRINT STUDIO DESIGN
Wrocław ul. Traugutta 91
tel. 71 337 58 75, 513 072 100
studio@hd-print.pl
Zapraszamy od 9.00 - 18.00
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liturgiczna służba ołtarza...
Kamil Kulasa

MSZA ŚWIĘTA "OD KUCHNII"
Po przyjściu do kościoła, udajemy się
do drugiej zakrystii, aby przywdziać
szaty, następnie ok. 15 minut przed Mszą,
rozpoczynamy właściwe przygotowania. W
przypadku Mszy uroczystej,
z wejściem
procesyjnym, rozdzielamy między siebie funkcje.
Dwóch lektorów zaczyna rozpalać kadzidło, dwóch
innych przygotowuje czytania, ministranci szykują
akolitki i zapalają świece przy ołtarzu oraz
tabernakulum. Przed wyjściem do prezbiterium,
odmawiamy
jeszcze
modlitwę.
Następnie
wychodząc przechodzimy procesyjnie przez kościół
i ustawiamy się przed ołtarzem w rzędzie
zostawiając pośrodku miejsce dla księży
odprawiających
Eucharystię.
Jeżeli
chodzi
o kolejność wychodzenia z zakrystii, powinna
wyglądać tak, że najniżsi stopniem (kandydaci)
wychodzą pierwsi, a potem kolejno ministranci,
lektorzy, klerycy, diakonii, księża i biskup. Niestety,
ze względu na ograniczoną ilość miejsca
i późniejsze zajmowanie siedzeń, obowiązuje
kolejność w której lektorzy wychodzą pierwsi
i udają się na prawą stronę (patrząc od wejścia do
kościoła), a ministranci i kandydaci na lewą.
W czasie Mszy ważne jest, aby podczas
każdego przejścia przed ołtarzem ukłonić się ku
niemu, a po przeistoczeniu, wypada się, aby
uklęknąć. Podczas modlitwy wiernych ministrant
przenosi kielich wraz z komunikantami na ołtarz.
Ważne przy tym jest umiejętne rozłożenie
korporału, aby był on ustawiony na miejscu
centralnym na ołtarzu i obrócony na odpowiednią
stronę. Ważną częścią liturgii jest Ewangelia,
dlatego przed nią następuje okadzenie lekcjonarza,
a ministranci z akolitkami stoją po obu stronach
pulpitu, co ma na celu nie tyle ułatwić czytanie, co
symbolizować obecność Chrystusa. W dalszej części
Eucharystii warto zwrócić uwagę na znak pokoju,
kiedy to kapłan najpierw słowami przekazuje go
wiernym, a następnie jednemu ministrantowi
i lektorowi, którzy z kolei przekazują go miedzy
sobą dalej, co ma symbolizować swojego rodzaju
"łańcuch".
Przy rozdawaniu komunii, ministrant lub
lektor towarzyszy księdzu z pateną, mającą za
zadanie zapobiec upadku hostii lub jej fragmentów
na podłogę. Ważne przy tym jest, aby trzymać
patenę na odpowiedniej wysokości, jak i również,
aby po zakończeniu komunii, dokładnie zebrać
ewentualne
fragmenty
hostii
do
puszki.
Po zakończeniu Mszy, w zakrystii, odmawiamy
jeszcze modlitwę po służbie przy ołtarzu.

Dodatkowo
przy
różnych
świętach
i okazjach, dochodzą inne funkcje, które mają
ważne znaczenia, takie jak rozpalanie świec od
paschału w Wigilię Paschalną czy procesja w czasie
Drogi Krzyżowej.
Opisałem jedynie najważniejsze części Mszy
św. z perspektywy służby liturgicznej. Mam
nadzieję, że choć w małym stopniu zaspokoiłem
ciekawość czytelników.
AKTUALNY SKŁAD NASZEJ PARAFIALNEJ L.S.O.
LEKTORZY SENIORZY:
1. JANUSZKIEWICZ RAFAŁ
2. KURZAJ RADOSŁAW
LEKTORZY:
1. ABRAMEK JAN PAWEŁ
2. ABRAMEK MATEUSZ
3. AUGUSTYNIAK MARCIN
4. JANDA KAMIL
5. KAŹMIERCZAK MACIEJ
6. KAŹMIERCZAK MATEUSZ
7. KONIECZNY DAMIAN
8. KORUBA PIOTR
9.
KULASA KAMIL
10. ŁAŚ MACIEJ
11.
MISZTELA KRZYSZTOF
12. NOWAKOWSKI MATEUSZ
13. SKOWRON SEBASTIAN
14. WAJDA WOJCIECH
15. ZBIERAK MATEUSZ
MINISTRANCI:
1. ABRAMEK TYMOTEUSZ
2. CHĘTNIK JAKUB
3. CHĘTNIK MICHAŁ
4. DELĄG GRZEGORZ
5. HNATEK DANIEL
6. JANDA BARTOSZ
7. KRÖLE MATEUSZ
8. WAJDA MACIEJ
KANDYDACI:
1. BARAŃSKI TOMASZ
2. DOBRZYŃSKI ADAM
3. KRÓL FABIAN
4. MOŻDZEŃ KAROL
5. NOWACKI FABIAN
6. SOKOŁOWSKI JAKUB
7. SYKUŁA ADRIAN
8. SZYDŁOWSKI BARTOSZ

Msze św. w niedziele: o godz.: 7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem 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; Wypominki o godz. 17.30
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
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KRZYŻÓWKA...
1. Imię z chrztu bł. Jana Pawła II.
2. Wyprowadził Izraelitów z niewoli Egipskiej.
3. ... Galilejska – miejsce cudu przemiany wody w
wino przez Jezusa.
4. Jeden z patronów Polski, biskup, uważany za
pierwszego polskiego męczennika.
5. Tajemnica różańca odmawiana w czwartki.
6. Góra na której nastąpiło przemienienie Jezusa.
7. W tłumaczeniu "Kij Pasterski" – atrybut biskupa.
8. Państwo w którym mieszka papież.
Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę
oraz przyniosą gotowe hasło wraz z imieniem, nazwiskiem
i adresem zostanie wylosowana nagroda. Rozwiązania
należy złożyć w zakrystii do dnia 13 listopada.

HUMOR...
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak,
jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej
się na uboczu młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się.
- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia - odrzekła. Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczyna się od
zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza to
pierwszy raz.
*****
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci:
- "Dano wam dziś wolne w szkole?".
- "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia.
- "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu przyjeżdżać".

poezja...
Weronika Zielińska

ŚWIĘTY OJCZE MAKSYMILIANIE…
O dwie korony Marię prosiłeś,
aby na życie dała Ci siłę.
Nigdy też czasu nie marnowałeś
i zakonnikiem szybko zostałeś
Wciąż ciekawiło Cię wiele rzeczy:
Czy można będzie w kosmos polecieć?
Mimo że pracy miałeś wciąż wiele,
wiedziałeś, kim był Arystoteles.
Wiara to czyny, a tych niemało
przez całe życie się nazbierało.
Klasztory, misje – to Twoja droga,
aby człowieka zbliżyć do Boga.
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Lecz hitlerowcy wszystko zabrali,
a Ciebie Ojcze aresztowali.
Gdy do obozu wówczas trafiłeś,
to nadal dobro wszystkim czyniłeś.
I za człowieka swe życie dałeś,
chociaż historii jego nie znałeś.
Dzisiaj dla młodych Tyś bohaterem,
bo takich ludzi świat zna niewielu.
Całe Twe życie uczy nas stale,
by Pana Boga kochać wytrwale.

