
 
 
 
 

ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 

Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 1 (10) * styczeń 2013 r. 

Nowy Rok bieży, w
 jasełkach leży, a kto, kto? 

Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi. 
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi. 

 
Obfitości łask, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, 

radości, miłości i pięknych chwil 
w Nowym Roku Pańskim 2013 
życzą Wszystkim Czytelnikom:  

Duszpasterze i Redakcja 
 

 Drodzy Czytelnicy! 
 Nowy Rok to zawsze dobra okazja, aby coś 
zmienić (oczywiście na lepsze). Nasza gazetka ma juz 
dwanaście stron, gdyż ilość przekazywanych przemyśleń, 
artykułów, wierszy, modlitw nie mieściła się już na ośmiu 
stronach. Przez cały 2013 r. będziemy opisywać naszą 
Parafię z różnych punktów widzenia, ponieważ rok 2013 
jest dla nas jubileuszowym - 80 lat od powstania kościoła.  
 Aby jednak godnie przywitać Jubileuszowy Rok, 
nie zapomnijmy pożegnać, a nade wszystko podziękować 
Bogu za miniony rok. Stąd zachęcamy, aby zapoznać się ze 
Słowem Księdza Proboszcza (s. 2), a poniżej prezentujemy 
krótkie kalendarium minionego 2012 roku.  
STYCZEŃ 
1. Powitanie nowego Organisty - P. Marcina Skrzypka. 
2-20. Wizyta duszpasterska. 
6. Wspólne kolędowanie i świętowanie wśród 
przedstawicieli grup i wspólnot parafialnych. 
8. Koncert kolędowy Hansy Band. 
14. Wyjazd dziewczynek ze Stowarzyszenia Dzieci Maryi 
do Brzegu na spotkanie rejonowe. 
LUTY 
11. Światowy dzień chorych i modlitwa przy relikwiach    
bł. Jana Pawła II. 
MARZEC 
19. Imieniny Ks. Proboszcza Józefa Kapiasa CM 
25-28. Rekolekcje wielkopostne, które prowadził                        
Ks. Edward Łojek CM. 
KWIECIEŃ 
1. Ukazanie się pierwszego numeru miesięcznika 
parafialnego "Św. Józef Rzemieślnik". 
5-8 Triduum Paschalne. 
MAJ 
1. Odpust parafialny, któremu przewodniczył Ks. Józef 
Siedlczyński CM. 
6. I Komunia święta. 
9. Pielgrzymka dzieci do Częstochowy. 

14. Imieniny Ks. Macieja Mroczka CM. 
17. Bierzmowanie, podczas którego gościliśmy naszego 
Arcypasterza Mariana Gołębiewskiego. 
19. Kurs dla lektorów: Jak czytać Słowo Boże. 
20. Rocznica I Komunii świętej. 
27. Ustanowienie nowych ministrantów, kandydata                        
i przedstawienie aspirantów. 
CZERWIEC 
7. Boże Ciało, któremu przewodniczył Ks. Benedykt 
Flasiński CM. 
28-30. Wyjazd lektorów do Piekar na rozgrywki sportowe 
o Puchar Wizytatora 2012. 
LIPIEC 
2-7. Wczaso-rekolekcje dla dzieci Maryi w Piwnicznej 
Zdrój. 
8-15. Wczasy dla Liturgicznej Służby Ołtarza w Sopocie. 
28. Coroczna pielgrzymka Apostolatu Maryjnego                           
do Częstochowy. 
SIERPIEŃ 
16. Wycieczka rowerowa dla lektorów do Grdkowa. 
WRZESIEŃ 
8. Powstanie scholi parafialnej. 
27. Uroczystość św. Wincentego a Paulo, założyciela 
Zgromadzenia Misji. 
PAŹDZIERNIK 
6. Pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej                      
i Krakowa. 
11. Inauguracja Roku Wiary. 
13. Piesza pielgrzymka do Trzebnicy. 
21. Ustanowienie nowych lektorów i kandydatów na 
ministranta.  
LISTOPAD 
10. Wycieczka do Barda Śląskiego. 
21. Spotkanie otwarte redakcji parafialnej gazetki. 
27. Święto Matki Bożej od Cudownego Medalika i imieniny 
Ks. Andrzeja Siemińskiego 
CM. 
GRUDZIEŃ 
6. Św. Mikołaj odwiedził 
naszą parafię. 
16-19. Rekolekcje 
adwentowe, które prowadził 
Ks. Krzysztof Dura CM. 
21. Spotkanie opłatkowe dla 
ministrantów i scholi. 
23. Spotkanie opłatkowe dla 
lektorów.
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA ... 
Ks. Józef Kapias CM 

DZIĘKCZYNIENIE ZA 2012 ROK 
 
 W ostatni dzień roku,                                  
w poniedziałek 31 grudnia 2012 r. o godz. 

18.00 zgromadzimy się w naszej świątyni parafialnej, by 
uczestniczyć we uroczystej Mszy Świętej i nabożeństwie 
dziękczynno – przebłagalnym na zakończenie Roku 
Pańskiego 2012. Staniemy przed Bogiem, by Mu 
podziękować za przeżyty  czas i wszelkie dobro, jakie                  
w tym czasie od Niego otrzymaliśmy.  
 Kończący się rok przeżywaliśmy pod hasłem „Kościół 
Naszym Domem”.  W Kościele naszym Domu  staraliśmy 
się budować chrześcijańskie relacje z bliźnimi, tworzyć 
wspólnotę braterska, aby ten dom nas przyciągał, byśmy 
czuli się w nim dobrze i bezpiecznie.  Przez spotkania 
formacyjne w Grupach Modlitewnych i Apostolskich dla 
dorosłych oraz w Stowarzyszeniu Młodzieży Maryjnej, 
Scholi dziecięcej i Liturgicznej Służbie Ołtarza mieliśmy 
okazję przyczyniać się do ubogacania tego domu i do 
większego zaangażowania w życie Kościoła. W każdy 
czwartek zapraszamy wiernych na filmy religijne.  Co 
miesiąc wydawana jest  gazetka parafialna „Święty Józef 
Rzemieślnik”. Dzięki pomocy, którą otrzymaliśmy od 
Zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, dzieci 
wzięły udział we wspólnym wypoczynku i rekolekcjach 
wakacyjnych, a ministranci i Lektorzy w Sopocie.  
 W trosce ożywienie i pogłębienie wiary mogliśmy 
uczestniczyć w uroczystościach diecezjalnych                      
i pielgrzymkach: do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, na 
Jasną Górę, do Barda Śląskiego oraz śladami Bł. Jana 
Pawła II do Wadowic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Krakowa -  
Łagiewnik  
 Znakiem naszej troski o Boże 
sprawy i Kościół nasz Dom, było 
również to wszystko, co 
uczyniliśmy w naszej świątyni 
parafialnej. W miesiącach 
wakacyjnych przeprowadziliśmy 
konserwacje i odnowienie 
podestów i ławek w kościele                      
z wykonaniem tapicerki na 
siedzeniach, odnowienie boazerii             
i drzwi w przedsionku kościoła, 
malowanie i ocieplenie sufitu                   
w zakrystii, odnowienie                                
i malowanie salki parafialnej,  
ocieplenie i malowanie kominów 
wentylacyjnych nad salkami i zabezpieczenie przed 
wodą, ocieplenie strychów oraz bieżące naprawy                                
i konserwacje.  Troska o czystość i dekoracje, która miały 
nam ułatwić spotkania z Bogiem i braćmi oraz uczynić 
naszą świątynię godnym domem Boga Najwyższego                            
i naszym.  
 Mamy nadzieję, że miła Bogu była także, dzięki 
ofiarnej trosce Parafialnej Wspólnoty Caritas oraz 
ofiarności całej wspólnoty parafialnej – troska o ubogich 
i chorych.  W ostatnim roku wspieraliśmy swoimi darami 

i ofiarami chrześcijan w Afryce i na Wschodzie.  W czasie 
rekolekcji pomagaliśmy wiernym na Ukrainie.  
Wszystkim składamy podziękowanie za ofiary składane 
na potrzeby Kościoła Powszechnego, naszej 
Archidiecezji, Seminarium Zgromadzenia Misji, Papieski 
Wydział Teologiczny, Caritas i Fundację Obrony Życia 
SOS/ w czasie Pasterki/ oraz potrzeby parafii – na 
ogrzewanie remonty i różne opłaty związane                                      
z utrzymaniem kościoła i domu parafialnego.  
  Na zakończenie roku przeglądnęliśmy również nasze 
księgi parafialne dokonaliśmy obliczeń i porównań.                       
W niedzielnej Mszy Świętej bierze udział w naszym 
kościele 706 wiernych /wg obliczeń, które odbyło się w 
październiku/.  W tym roku ubyło 50 parafian, których 
Pan odwołał do wieczności /w roku poprzednim było 41 
pogrzebów/.  Większość z nich zaopatrzona 
Sakramentami Świętymi, przez przyjęcie Sakramentu 
Pokuty, Namaszczenia Olejami Św. i Wiatykiem.  
 Włączyliśmy do wspólnoty Kościoła i parafii przez 
Sakrament Chrztu Św. 37 nowych członków / o 4 mniej 
niż w roku ubiegłym/. W naszym kościele 
pobłogosławiliśmy 14 par małżeńskich , które dały 
początek nowym rodzino /o 2 więcej niż                                      
w poprzednich latach/.  
 Po raz pierwszy do Komunii Św. przystąpiło 34 dzieci 
z klas II / o 4 więcj niż w roku 2011/.   Sakrament 
Bierzmowania przyjęło 30 młodych parafian z III klasy 
Gimnazjum / o  2 więcej niż w poprzednim roku/.                       

W każdy I Piątek i Sobotę  miesiąca kapłani 
odwiedzili z Komunią Św. ok. 40 chorych                     
i starszych Parafian.  
 Za to wszystko pragniemy wyrazić 
wdzięczność Bogu nie tylko słowami, ale                    
i staraniem, by łaska Boża w nas nie była 
daremna.  
 W następnym roku, we wrześniu 
będziemy obchodzić 80 rocznicę 
poświęcenia naszego kościoła i dziękować 
Bogu za nasz dom, naszą świątynię. Jesienią 
planujemy przeprowadzić Misje Święte dla 
odnowienia i umocnienia naszej wiary, 
abyśmy skutecznie dawali świadectwo 
naszej wiary wobec laicyzującego się 
świata.  W rozpoczętym 11 października 
Roku Wiary, podejmujemy wspólne 
zobowiązania do ponownego odkrycia, 

poznawania treści wiary.  Do pogłębiania wiary poprzez  
lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów 
Soboru Watykańskiego II.  Pierwszą niedzielą Adwentu 
rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski, który przeżywać 
będziemy pod hasłem: „Otworzyć podwoje wiary i być 
solą ziemi”.  Niech Pan Bóg błogosławi nam w  Nowym 
Roku 2013, byśmy troszczyli się o swoją wiarę i umieli ją 
przekazywać innym, zwłaszcza młodzieży i dzieciom 
oraz tym, którzy się pogubili na drogach wiary.   Prośmy: 
„Panie, przymnóż nam wiary”. 
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NIEDZIELNA i świąteczna EWANGELIA...       
  1 I - Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus 

  6 I - Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu 

13 I - Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa 

20 I - J 2, 1-12 Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 

27 I - Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby w Roku Wiary chrześcijanie mogli bardziej zgłębić tajemnicę Chrystusa  i z radością 
dawać świadectwo swojej wiary. 
INTENCJA MISYJNA: Aby wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu otrzymały od Ducha Świętego siłę do 
wierności i wytrwałości, szczególnie gdy są dyskryminowane. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List Św. Jana 2,1-11. Należy zachować przykazania. 
ZDANIE DO POWTARZANIA W MIESIĄCU STYCZNIU: "Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata 
swego, dotąd jeszcze jest w ciemności" (1 J 2,9). 
Święty Jan poprzez światłość i ciemność ukazuje pozytywny i negatywny stosunek ludzi do przykazania 
miłości. Kto nienawidzi brata swego, nie posiada żadnej łączności z Bogiem, lecz znajduje się w kręgu 
ciemności, gdzie panuje nienawiść. Bóg zaś nie jest nienawiścią, lecz miłością. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA STYCZEŃ: Zachowanie największego przykazania miłości Boga i bliźniego. 
 PATRONKA MIESIĄCA STYCZNIA: Święta Boża Rodzicielka Maryja (1 stycznia). 
 Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny jest podstawową prawdą streszczającą i obejmującą wszystkie 
inne prawdy maryjne. Ze względu na Boże Macierzyństwo Najświętsza Maryja Panna posiada przywilej 
Wiecznego Dziewictwa, jest Niepokalanie Poczęta i Wniebowzięta. Ze względu na swoje Boskie Macierzyństwo 
jest Pośredniczką łask, Matką duchową wszystkich ludzi, Współuczestniczką cierpienia zbawczego Jezusa 
Chrystusa i Królową. Prawda o Bożym Macierzyństwie N.M.P. jest dogmatem wiary. Naukę o Bożym 
Macierzyństwie określił sobór powszechny w Efezie w 431 r. łącznie z nauką o wcieleniu Syna Bożego. Sobór 
zaaprobował List Św. Cyryla Aleksandryjskiego do Nestoriusza i przyjął uroczyście jako swój dokument.                       
W Liście tym czytamy, że Syn Boży jest zrodzony według ciała i dlatego Ojcowie nie wahali się Święta Dziewicę 
nazwać Bogarodzicielką. 

 
Teresa Szymczak 

 
WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE W ŚWIĘTO 

MATKI BOŻEJ OD CUDOWNEGO MEDALIKA 
 27 listopada Apostolat Maryjny                       
w naszej parafii przeżywał swoje rocznicowe 

święto. Była to 182. rocznica objawień Matki Bożej 
Niepokalanej św. Katarzynie Laboure w Paryżu. Ksiądz 
Proboszcz szczegółowo opowiedział historię objawienia 
Cudownego Medalika. Podczas uroczystej Eucharystii 
świętowaliśmy także imieniny Księdza Andrzeja 
Siemińskiego. Miłym akcentem naszego święta była 
obecność dzieci, które przygotowują się do I Komunii 
świętej, które otrzymały Cudowne Medaliki i obiecały 
krucjatę Modlitwy Dzieci za Dzieci, która polega na 
odmawianiu modlitwy Zdrowaś Mario za dzieci z całego świata, w szczególności za 20-to milionową rzeszę 
dzieci głodujących, cierpiących i opuszczonych. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawicie                                  
z brochowskiej parafii, którzy pragną powołać w swojej wspólnocie Apostolat maryjny. Po pięknym 
nabożeństwie udaliśmy się do sali Matki Bożej od Cudownego Medalika na spotkanie modlitewno-refleksyjne 
przy herbacie i ciastku. Atmosfera była niezapomniana. 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ 
Jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to 
dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej 
z tajemnic Różańca Świętego ..." 
INTENCJA KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ NA STYCZEŃ: aby Nowa Ewangelizacja obejmowała 
zarówno ewangelizację serca człowieka, jak również kulturę oraz życie społeczne w Polsce. 
Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa                             
zdjęcia: G. Sobczak 



4 
 

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA 
 

Benedykt XVI 
List apostolski w formie «motu proprio»PORTA FIDEI 

ogłaszający Rok Wiary 
11. Cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do 
systematycznej wiedzy na temat treści wiary jest dla 
wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden                 
z najważniejszych owoców II Soboru Watykańskiego.                        
W Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum nie przypadkiem 
podpisanej w trzydziestą rocznicę otwarcia II Soboru 
Watykańskiego, papież Jan Paweł II napisał: „Katechizm 
przyczyni się w znacznym stopniu do odnowy całego życia 
kościelnego, .... Uznaję go za pewną normę nauczania wiary, 
jak również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące 
komunii eklezjalnej”. 
Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazić 
wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium 
podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną 
syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo 
nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na 
przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego 
do Ojców Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy 
przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwałą pamięć 
tak wielu sposobów, w których Kościół rozważał  swą wiarę                
i dokonał postępu doktrynalnego, aby dać wiernym pewność 
w ich życiu wiary. 
W samej swojej strukturze, Katechizm Kościoła Katolickiego 
przedstawia rozwój wiary, poruszając nawet wielkie kwestie 
życia powszedniego. Strona po stronie, odkrywa się, że to, co 
jest przedstawione, nie jest jakąś teorią, ale spotkaniem                    
z konkretną Osobą, która żyje w Kościele. Po wyznaniu wiary 
następujące wyjaśnienie życia sakramentalnego, w którym 
Chrystus jest obecny, działa i nadal buduje swój Kościół. Bez 
liturgii i sakramentów, wyznanie wiary nie miałoby 
skuteczności, gdyż zabrakłoby łaski, która wspiera 
świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na 
temat życia moralnego nabiera swego pełnego znaczenia, 
jeżeli umieszczane jest w kontekście wiary, liturgii                                  
i modlitwy. 
12. Z tego względu Katechizm Kościoła Katolickiego może 
być prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, 
zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie 
chrześcijan, tak istotne w naszym kontekście kulturowym.                
W tym celu poprosiłem Kongregację Nauki Wiary,                               
o zredagowanie w porozumieniu z kompetentnymi 
dykasteriami Stolicy Apostolskiej Noty , która ma dać 
Kościołowi oraz wiernym pewne wskazania, jak przeżyć ten 
Rok Wiary w sposób najbardziej efektywny i właściwy,                     
w służbie wiary i ewangelizacji. 
Wiara bowiem poddana jest bardziej niż w przeszłości 
szeregowi pytań, które wypływają ze zmiany mentalności, 
która zwłaszcza dzisiaj, redukuje obszar pewności 
racjonalnej do osiągnięć naukowych i technologicznych. 
Jednakże Kościół nigdy nie bał się ukazywać, że między wiarą 
a prawdziwą nauką nie może być konfliktu, ponieważ obie, 
choć różnymi drogami, zmierzają do  prawdy. 
13. Niezmiernie ważne będzie w tym Roku przypomnienie 
historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona 
tajemnica świętości i grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich 
ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we 
wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, 
to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło 
nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który 
wychodzi na spotkanie każdego człowieka. 
 

W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku Jezusowi 
Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” 
(Hbr 12, 2):  w Nim znajduje wypełnienie wszelka udręka                    
i tęsknota ludzkiego serca. Radość miłości, odpowiedź na 
dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu 
otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci, 
wszystko znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego 
Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami 
ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego 
zmartwychwstania. W Nim, który umarł i zmartwychwstał 
dla naszego zbawienia, znajdują pełne światło przykłady 
wiary, które naznaczyły te dwa tysiące lat naszej historii 
zbawienia. 
Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła                         
w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie 
swego oddania (por. Łk 1,38). Nawiedzając Elżbietę wzniosła 
swoją pieśń pochwalną do Najwyższego, za cuda, jakich 
dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-
55). Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, 
zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając 
swemu oblubieńcowi, Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, 
aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2, 
13-15). Z tą samą wiarą szła za nauczającym Panem                             
i pozostała z Nim aż do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze 
cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując 
w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19:51), 
przekazała je Dwunastu zgromadzonym z Nią                                       
w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego (por. Dz 1, 14; 
2, 1-4). Ze względu na wiarę apostołowie zostawili wszystko, 
aby pójść za Nauczycielem (por. Mt 10, 28). Wierzyli w słowa, 
którymi zapowiadał Królestwo Boże obecne i realizujące się 
w Jego osobie (por. Łk 11,20). Byli w komunii życia                              
z Jezusem, który ich nauczał, pozostawiając im nową regułę 
życia, przez którą byliby po Jego śmierci rozpoznawani jako 
Jego uczniowie (por. J 13,34-35). Przez wiarę poszli na cały 
świat, wypełniając polecenie niesienia Ewangelii wszelkiemu 
stworzeniu (por. Mk 16,15) i bez jakiejkolwiek obawy głosili 
wszystkim radość zmartwychwstania, którego byli wiernymi 
świadkami. 
Ze względu na wiarę uczniowie utworzyli pierwszą 
wspólnotę zgromadzoną wokół nauki Apostołów, na 
modlitwie, w Eucharystii, dając do wspólnej dyspozycji, to co 
posiadali, aby  przyjść z pomocą potrzebom braci (por. Dz 2, 
42-47). 
Z powodu wiary męczennicy oddali swe życie, by 
zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, która ich przekształciła                  
i uzdolniła do osiągnięcia największego daru miłości, 
przebaczając swoim prześladowcom. 

Ciąg dalszy w kolejnych numerach…
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katecheza dla dorosłych... 
Jacek Zieliński                                   

CZY USŁUGA AKTUALIZACJI WIARY JEST ZA DARMO? 
Kilka dni temu przeglądając portal 

internetowy „Gość Niedzielny” natknąłem 
się na intrygujący już w swym tytule 
artykuł: „Chrześcijanin - wersja 2.0” 
Wojciecha Teistera. Nie chcę jednak odnosić 

się do jego treści, a zainteresowanych odsyłam do strony:                                                 
http://gosc.pl/doc/1378211.Chrzescijanin-wersja-2-0. To 
jednak co sprawiło, że zwróciłem na niego uwagę był wiele 
mówiący, szczególnie tym, którzy kiedykolwiek stanęli 
przed koniecznością przeprowadzenia aktualizacji jednego 
z programów zainstalowanych na swoim komputerze, 
podtytuł, stanowiący zarazem motto, a więc słowo 
przewodnie dla zamieszczonych w nim treści: „Wiara jest 
jak program komputerowy. Jeśli z niej korzystam - 
wymaga aktualizacji”. 

Aktualizacja programu może odbyć się tylko 
wówczas, gdy jako użytkownik zaakceptuję uprzednio 
regulamin a następnie wyrażę zgodę na jej 
przeprowadzenie.  Czy można zatem mówić                                        
o podobieństwie między wiarą a programem 
komputerowym? Z pewnością, możemy mówić o pewnej 
analogii. Prawdziwa i autentyczna wiara, wymaga bowiem 
od nas dokonania świadomego i wolnego wyboru, 
podobnego do tego, który towarzyszy nam, gdy 
podejmujemy decyzję o aktualizacji oprogramowania. „Nie 
istnieje – stwierdza W. Teister – coś takiego jak wiara                      
z przyzwyczajenia. Jeżeli nie będzie w moim życiu żywej 
relacji do Boga - realnej osoby, którą dopuszczam do 
swojego codziennego życia, wtedy to, co nazywamy wiarą, 
przerodzi się w czysty rytualizm. Eucharystia stanie się                     
z czasem spektaklem (lepiej lub gorzej odegranym przez 
księdza), a modlitwa nabierze charakteru magicznego 
targowania o sprawy doczesne”. 

W jednym z Psalmów Dawid zwracając się do Boga 
prosi: „Naucz mnie zrozumienia i umiejętności, bo ufam 
Twoim przykazaniom” (Ps119, 66). Ów wielki król Izraela 
prosi Boga o wiedzę, która pozwoli, jemu i jego ludowi żyć 
w pokoju oraz dobrze czynić tak, by podobać się Temu, 
który wszystko stworzył i dobrze uporządkował. Prosząc       
o dary wyraża równie głębokie przekonanie, że człowiek 
potrzebuje ich by wzrastać w wiedzy i mądrości. Te jednak 
nie mogą opierać się ani na prawdzie zmysłów, które tak 
często nas zwodzą, ani subiektywnie pojętej roztropności, 
która nie zawsze pozwala rozpoznać właściwy cel. To, że 
człowiek nie pokłada pełnej ufności, zawierzając zmysłom 
ciała czy swemu rozumowi, wynika bez wątpienia                               
z postawy pokory. Pyszni są zbyt zadufani w sobie, dlatego 
autor Księgi Przysłów powie: „Przyszła wyniosłość – 
przyszła i hańba, u ludzi skromnych jest mądrość” (Prz 11, 
2). 

Wypowiadając podczas odmawiania modlitwy 
„Ojcze Nasz” słowa: „Bądź wola Twoja”, tak jak nakazał 

nam Jezus Chrystus, deklarujemy, że chcemy wypełniać  
nie swoją wolę, lecz wolę Boga samego. W tym właśnie, jak 
powie św. Tomasz z Akwinu „ukazuje się nasza mądrość”. 
A ja bym dodał, w taki sposób „aktualizujemy” naszą wiarę. 
Gdy mówimy Bogu: Bądź wola Twoja, jesteśmy jak nasz 
program komputerowy, który dla lepszego 
funkcjonowania i wykorzystania wszystkich swych 
nowych funkcji chce dokonać niezbędnych zmian, czekając 
na naszą akceptację. To właśnie wyraża wypowiadany 
przez nas werset Modlitwy Pańskiej. Chcemy i jesteśmy 
gotowi, aby Bóg pomógł nam stawać się tymi, którzy                      
w pełni wykorzystują tkwiące w nas możliwości. 

„Wiara jest jak program komputerowy. Jeśli z niej 
korzystam - wymaga aktualizacji”. Po pierwsze, Bóg chce, 
abyśmy mieli życie wieczne. Tym pragnieniem było także 
przeniknięte serce młodzieńca, o którym mówi 
Ewangelista Mateusz (Mt 19). „A oto podszedł do Niego 
pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam 
czynić, aby otrzymać życie wieczne?»”. Chrystus 
odpowiedział: „Jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, 
zachowuj przykazania”. Młodzieniec, jak pamiętamy, na 
słowa Chrystusa odpowiedział, że wszystkie nakazy 
przekazane Mojżeszowi na górze Synaj przestrzega. Był 
zatem świadomy ich ważności. Rozumiał, że Bóg dał 
dziesięć przykazań by ludzie mogli zbliżać się do Niego. 
Czuł jednak, że czegoś mu brakuje, że w pełni nie 
wykorzystuje swoich możliwości. Zapytał zatem Chrystusa 
„czego mi jeszcze brakuje?”. W odpowiedzi usłyszał jednak 
słowa, które go zasmuciły. Wiedział bowiem, że kolejny 
krok zmierzający w rozwoju jego wiary – jej aktualizacji – 
jest zbyt trudny, a bynajmniej tak mu się wydawało. Nie 
wiedział, co go czeka. Nigdy bowiem nie brakowało mu 
niczego. Chrystus zaś zażądał od niego tak wiele, mówiąc: 
„jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz                      
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną”.  

Rozwijanie naszej wiary niejednokrotnie wymaga 
od nas poświęceń i wyrzeczeń, ale nade wszystko trwania 
w postawie pełnej ufności wobec woli Boga. O tym 
przypominają nam słowa: „Bądź wola Twoja”. Warto zatem 
pamiętać, że to czy osiągniemy życie wieczne zależy tylko 
od nas samych, od tego, czy i jak często pielęgnujemy                     
w sobie dar wiary. Bo przecież, jak stwierdza św. Augustyn, 
Bóg stworzył nas bez nas, to jednak nie może nas 
usprawiedliwić bez nas. Od tego zatem jak często 
„aktualizujemy” naszą wiarę zależy kiedy i czy będziemy 
mogli zamieszkać w domu Naszego Ojca. 

Warto zacząć już dziś i to od rzeczy najprostszych. 
Jedna z rad św. Tomasza brzmi: „Nie bądź zadufany sam                
w sobie, lecz ufaj łasce Bożej, nie zaniedbuj się jednak, lecz 
wykonuj należycie swoją pracę” (Wykład pacierza I 48). 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

KSIĘGARNIA KATOLICKA, Wrocław pl. Dominikański 2 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-19 oraz w soboty 10-15. 

POLECAMY DOBRE KSIĄŻKI W PROMOCYJNEJ CENIE: 
Milena Kindziuk Matka Świętego, wzruszająca historia życia Marianny Popiełuszko... 26 zł 

 
Ewa K. Czaczkowska Siostra Faustyna. Biografia Świętej, dogłębny opis życia i mistyki 

Siostry Faustyny... 18 zł  

http://gosc.pl/doc/1378211.Chrzescijanin-wersja-2-0
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Z ŻYCIA PARAFII ... 
 

PARAFIALNE KINO, CZYLI CZWARTKOWE WIECZORY PRZY FILMACH 
RELIGIJNYCH 

 

Niedawno usłyszałem trudne pytanie: jak zrodził 
się pomysł, aby wyświetlać religijne filmy w naszej 
parafii? To był początek listopada 2011 r. i z pewnością 
to była Boża myśl. Miesiąc wcześniej z wielkim trudem        
i ogromną pomocą finansową sponsora udało się 
zakupić projektor multimedialny. Projektor od samego 
początku traktowałem nade wszystko jako nowoczesne 
narzędzie pomocne w ewangelizacji i pracy 
duszpasterskiej. W swojej biblioteczce posiadałem 
wówczas kilkanaście filmów i pomyślałem, trzeba je 
wyświetlić naszym parafianom. Ksiądz proboszcz poparł 
tę myśl. I rozpoczęliśmy w czwartek, 10. listopada 2011 
r. filmem „Fatima 13. Dzień. Przesłanie nadziei”. Powstał 
repertuar na cały miesiąc i następne. Komisja ds. 
Środków Masowego Przekazu istniejąca przy Kurii 
Metropolitalnej we Wrocławiu, obejmując nasze dzieło 
swoim Patronatem. Szczególne podziękowania należą 
się ks. dr. Jerzemu Rasiakowi.  Pierwszy sezon zakończył 
się po wyświetleniu 25 filmów. Po wakacjach nasze 
„kino” wznowiło działalność, rozpoczynając drugi sezon, 
w planach jest następny.  

Atmosfera podczas projekcji jest bardzo 
sympatyczna, wręcz rodzinna. Wierni widzowie 
przynoszą cukierki, pani Emilia je roznosi. Po filmie, 
każdy się rozchodzi w swoją stronę, zostawiając jednak 
dobre słowo i wynosząc piękny przykład: jak żyć wiarą 
chrześcijańską. I o to chodzi w naszym parafialnym 
kinie. 

    Ks. Maciej Mroczek CM 
 

 Emitowane w salce parafialnej filmy są okazją, 
aby pogłębić wiedzę na temat wielkich osób żyjących na 
przestrzeni wieków. Obecne seanse, z okazji Roku 
Wiary, mają charakter cyklu poświęconego ostatnim 
papieżom. Poznajemy ich życie, pontyfikat, śmierć,                      
a także kulisy konklawe. Odkrywając historię papiestwa 
odkrywamy równolegle historię świata („Pius XII – 
Papież trudnych czasów”, „Jan XXIII – Papież pokoju”, 
„Paweł VI” „Jan Paweł I – Uśmiech Boga”, „Jan Paweł II”), 
historię kształtowaną również przez świętych („Ojciec 
Pio”, „Matka Teresa”). Nasz repertuar to zatem 
spotkanie  z żywą historią. 

Jadwiga Sobczak 
 

 „Paweł VI” oraz „Jan Paweł I – Uśmiech Boga” – 
jedne z obejrzanych przeze mnie tytułów podczas 
czwartkowych wieczorów przy filmach religijnych w 
salce parafialnej. Filmy ciekawie zrobione i przekazane 
w sposób szczególny. Ukazują, że czasami trudno 
odgrywać rolę papieża, aby oddać to, co serce dyktuje, 
bo istnieją sytuacje uniemożliwiające mu 

kontynuowanie swojego posłannictwa, bo w trudnych 
chwilach nie można przełamać "rozkapryszonego" 
Kolegium Biskupów  i atmosfery naciskanej przez ustrój. 
Mimo sytuacji uniemożliwiających papieżom 
kontynuowania swojego posłannictwa, Paweł VI   i Jan 
Paweł I nie poddają się, czyniąc swoją misję z wielkim 
przeświadczeniem, że pewne sprawy można i tak 
pokonać, co pokazują w kilku ważnych sprawach 
podczas pontyfikatów. 

Urszula Awdziej 
 

 10. listopada 2011 r. ks. Maciej wyświetlił pierwszy 
film. Myślę, że to był film na próbę, czy będzie 
zainteresowanie Naszych Parafian, czy taki sposób 
pewnego rodzaju nauki chrześcijańskiej się przyjmie. 

Czy ten pomysł mnie się spodobał? Zdecydowanie tak, 
bo samemu znaleźć czas na obejrzenie takich filmów jest 
nie ukrywam troszkę ciężko. Przyznam szczerze, że 
jedynymi religijnymi filmami jakie do tej pory 
obejrzałam, był m.in. „Karol, człowiek, który został 
papieżem”, „Karol papież, który pozostał człowiekiem”, 
„Pasja”, „Jan Paweł II, Szukałem Was”. Gdy tylko zajęcia 
pozwalały mi przyjść do Naszego Parafialnego Kina, 
robiłam to z ogromną chęcią. Atmosfera jaka panuje                  
w salce jest niesamowita, każdy widz oglądający film 
przeżywa go na swój sposób, ale mimo to wszyscy 
tworzymy jedną grupę, która wczuwa się i razem 
przeżywamy piękne chwile, czy to śmiech, czy płacz, 
rozumiemy się bez słów.  

Obejrzałam już kilka filmów z repertuaru, ale 
jeden zapadł mi głęboko w pamięci – „Ojciec 
Miłosierdzia”. Prawdziwa historia Don Carlo 
Gnocchiego, księdza i pedagoga, zwanego apostołem 
cierpiących dzieci. Film to nie tylko historia księdza 
Gnocchi, ale również historia dwójki jego uczniów, 
którzy zakochują się w jednej pielęgniarce. Jest 
świadkiem ich dylematu i próby przyjaźni, która 
rozgrywa się na tle okrucieństw wojny. Na całość filmu 
składały się dwie części. Po pierwszej części nie 
starczyło mi chusteczek i obiecałam sobie, że drugiej już 
nie obejrzę. Przez cały film targały mną różne emocje, 
od uśmiechu przez smutek, po łzy. Za namową                          
ks. Macieja przyszłam i obejrzałam drugą część. Każdy 
szczegół tej historii jest we mnie do dziś. Dziękuję, że 
spróbował ksiądz stworzyć w naszej Parafii coś co było 
w pewnym sensie jedną wielką niewiadomą, a okazało 
się SUKCESEM. 

    Karolina Rurarz 
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Spośród wielu interesujących filmów, na które 
przychodzę co czwartek, bardzo podobał mi się film 
poświecony papieżowi Janowi XXIII. Jan XXIII był 
człowiekiem wrażliwym na krzywdę społeczną, 
nieustępliwym w sprawach moralności, dążącym do 
zbliżenia kościołów chrześcijańskich. To wielki 
Dyplomata walczący o pokój na świecie. 

    Genowefa Śpiewak 
 

Życie w naszej parafii znacznie się ożywiło. 
Mamy „kino”! Ks. Maciej w czwartki wyświetla nam 
filmy religijne. O objawieniach w Fatmie, o św. 
Franciszku  z Asyżu, o św. Faustynie, o św. 
Maksymilianie, o św. Wincentym a Paulo, o św. Józefie               
i o wielu innych osobach. Ojciec Święty Benedykt XVI 
ogłosił rok wiary, który rozpoczął się 11. października,                    
a my rozpoczęliśmy oglądanie filmów o papieżach. 
Poznajemy trudne zarządzanie Kościołem, przeciwności, 
konflikty. Wszystkie filmy są bardzo interesujące. 
Możemy w nich dostrzec przepięknie ujętą przyrodę 
oraz przepych i ubóstwo. Wszystkie filmy ogląda się                 
z zapartym tchem. 

Elżbieta Gawęcka 
 

Byłam na trzech czwartkowych pokazach 
filmów: „Ojciec Pio – miedzy niebem i ziemią”, „Ludzie 
Boga” oraz „Ja Jestem”. Była to dla mnie okazja do 
pogłębienia wiedzy religijnej oraz do spotkania ludzi 
(bohaterów filmów), dla których głęboka wiara, 
podobnie jak dla mnie, jest tym, co istotnie zmienia 
świadomość otaczającej rzeczywistości i w szczególny 
sposób czyni nas odpowiedzialnymi za siebie i za 
innych. Takich filmów nie można zobaczyć w kinie. Ale 
też, niestety, czwartkowe pokazy są jak wyjście do kina: 
przychodzisz, oglądasz, wychodzisz. Może  udałoby się 
zainicjować krótką dyskusję po seansie? 

Joanna Mazurak 
 
Pragnę bardzo podziękować ks. Maciejowi za 

interesujący cykl filmów o papieżach. Przyznam, że 
postaci papieży, poza naszym ukochanym Janem 
Pawłem II, były mi zupełnie nieznane, obce a przez to               
i bardzo dalekie.  Zapewne wynika to z faktu, iż na 
większość mojego życia składał się pontyfikat jednego 
tylko papieża. Odkąd zaczęłam oglądać filmy                               
o papieżach, diametralnie zmienił się mój punkt 
widzenia na temat ich posłannictwa w świecie. Nawet 
nie przypuszczałam, jak wiele dobrego, dla Kościoła i nie 
tylko, wniosły poszczególne pontyfikaty. Nigdy, aż 
dotąd, nie zastanawiałam się też nad dorobkiem ich 
(papieży) życia, mimo, że z fragmentami niektórych 
encyklik mam często do czynienia (nawet w praktyce), 
ani nad tym co sprawiło (poza działaniem Ducha 
Świętego, oczywiście), że akurat oni zostali wybrani. 
Czym szczególnym się wyróżniali? Wiedzą, postawą, 
osobowością, charyzmatem? Jacy byli jako „zwykli” 
duszpasterze? Teraz wiem, że byli to naprawdę „ludzie 
boży” i że warto zapoznać się z tym, co pozostawili po 
sobie. Zwłaszcza, że teraz mamy ku temu najlepszą 
sposobność. Mamy piękny czas – rok wiary. Wypadało 
by więc, jako chrześcijaninowi, zgłębić przynajmniej 
niektóre tajniki wiary. Teraz jest ku temu najlepsza 

okazja! Wiele do myślenia dały mi również pewne 
zachowania, postawy czy słowa papieskie. Myślę, że 
niektóre z nich sama wprowadzę w codzienne życie. 
Wszystkie filmy oglądam naprawdę z ogromnym 
zainteresowaniem i zaciekawieniem. Śmiało mogę 
stwierdzić, że czwartki bez filmu byłyby czwartkami 
straconymi. W przyszłości oczekuję równie 
emocjonującego repertuaru! 

Ewa Mazurek 
 

Na filmy wyświetlane w salce parafialnej nie 
chodziłam od początku, ale z czasem się pojawiłam                     
i natychmiast mnie one wciągnęły. Podczas seansów 
rozdaję cukierki przynoszone przez parafian. Pojawiam 
się w każdy czwartek, bo wiem, że warto oglądać te 
ciekawe oraz pouczające filmy. Serdecznie wszystkim 
polecam. 

Emilia Kwiryn 

  
Film stanowi dzieło sztuki, które dokonuje 

syntezy wielu dziedzin artystycznych: plastyki (zdjęcia, 
montaż, reżyseria), muzyki (ścieżka dźwiękowa), mody 
(scenografia), reklamy (produkcja) oraz literatury 
(scenariusz). Dlatego bardzo cieszy, że w naszej parafii 
postawiono na nauczanie także przez sztukę w postaci 
filmu. W końcu sztuka to nośnik piękna, które należy 
nazwać mową/pismem Boga, pozwalającym zachwycić 
się rzeczywistością, czyli Jego dziełami, a w efekcie Nim 
samym. 

Szeroki wachlarz filmów prezentowanych                     
w salce parafialnej to także szeroki wachlarz ich 
gatunku. Prawdopodobnie nie każdemu wszystkie 
przypadną do gustu, choć z pewnością każdy znajdzie 
coś dla siebie. Niektóre odznaczają się nie tylko 
porządną formą, ale przede wszystkim porządną treścią, 
potrafiącą dotrzeć, poruszyć, skłonić do myślenia. Do 
najlepszych tytułów pod względem fabularnym oraz  
estetycznym należałoby zaliczyć m.in.: „Ojca Pio” (gdzie 
historia zgrabnie przeplata się  z dramaturgią,                                
a genialnie wykreowany przez Sergio Castellitto Ojciec 
Pio, wprost przemawia do nas  z ekranu) i „Jana Pawła I 
– Uśmiech Boga” (gdzie urzekająca postać Jana Pawła I, 
tak często stojąca   w cieniu innych postaci, wreszcie 
błyszczy, głównie za sprawą niezwykle realnie 
odtwarzającego tytułową rolę Neri Marcorego, który 
wspina się tutaj na szczyty aktorstwa).  

Oglądając światło świętych, ogląda się 
jednocześnie mrok pewnych osób… także tych                            
w Watykanie. Wątek ścierania się sił dobra i zła to 
fundament dla każdej historii, zwłaszcza w filmowym 
scenariuszu, a wymienione tytuły dobitnie akcentują 
ścieranie się dobra ze złem, jednoznacznie utożsamiając 
dobro z Bogiem, a zło z Szatanem. I właśnie to budzi w 
czwartkowe wieczory nasze największe emocje. 

    Grzegorz Sobczak 
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Przemyślenia PARAFIAN... 
Bolesław Dobrowolski 

    WIARA 
 

Naszą wspólnotą jest parafia                             
i kościół pod wezwaniem Św. Józefa 
Rzemieślnika. Gdy Ojciec Święty 

Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, celem tegoż 
postanowienia, jest bliższe poznanie Pana Boga i życie 
w Jego obecności.  

Zastanawiamy się - Jaka jest nasza wiara? 
Wierzącym jest ten, kto przestrzega przykazania Boże. 
Powiedziane jest, że wiara, bez uczynków jest 
martwa. Jakie są nasze uczynki? Już sama obecność               
w Kościele potwierdza naszą wiarę i dobry uczynek, 
dlatego iż wymaga pewnego wysiłku. Porzucamy 
swoje mieszkanie – wygodne gniazdko, zostawiamy 
wszystkie sprawy, domowe zajęcia. Znosimy trud 
podróży i poświęcamy swój czas. Dla nas 
najważniejsze jest to, aby się spotkać z Bogiem. 
Chwalimy Pana Boga w Najświętszym Sakramencie                
i dziękujemy, że jest. Gdy zaczyna się dla nas Msza 
Święta, Ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, to                       

z wielką pokorą, bierzemy na siebie Jego krzyż. 
Kapłan poleca nam Pana Boga, a my odpowiadamy:               
„I z duchem twoim”, dlatego łączymy się                                
z celebransem w jednym Duchu Świętym. Ksiądz 
sprawujący eucharystie jest zjednoczony z Duchem 
Świętym. Słuchamy Słowa Bożego, które się łączy                    
z naszą wiarą. Przystępujemy do najważniejszej 
chwili, kiedy Jezus ofiarowuje swoje ciało i krew. 
Myślami jesteśmy w wieczerniku, razem z apostołami. 
Przeżywamy tę chwilę z wielką powagą. W tym czasie 
Jezus wymaga od nas największej wiary, aby Jego 
krzyż był dla nas zbawieniem. Dzielimy się pokojem               
i chlebem eucharystycznym. Śpiewamy pieśni, które 
są przymiotem anielskim, a w słowach ich jest dużo 
mądrości.  

Po Mszy Św. Wracamy do swoich domów                     
i cieszymy się, że Pan Bóg dla nas takie rzeczy 
przygotował. Taka jest nasza Wiara.

______________________________________________________________________________________________ 

PASTERKA 
2012 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM     

e.wydawnictwowam.pl 

tel. 12 62 93 260, 669 06 00 00 

Szczególnie polecamy:  
Duchowa pielgrzymka do Santiago de Compostela    Ten piękny album zawiera inspirujące refleksje 

bogato ilustrowane kolorowymi zdjęciami z najstarszego pielgrzymiego szlaku Europy. To wspaniały 
prezent zarówno dla tych, którzy już doszli do Santiago, jak i tych, którzy wybierają się na Camino. 

 
Święci z charakterem   Świetna książka, zarówno co do treści, szaty graficznej i aktualności. Każdy z nas 
może znaleźć świętego, który byłby przewodnikiem i przyjacielem na życiowym pielgrzymim szlaku. 
Przewodnicy pewni, bo z pieczęcią wiarygodności, jaką dał im Kościół. Cierpliwi, Energiczni, Łagodni, 
Nieustraszeni, Pogodni, Prości, Roztropni, Ufni, Wytrwali, Żarliwi, Znani i mniej znani. Nie nadzwyczajne 
zdolności czy silna wola, lecz przyjęcie Bożej łaski doprowadziło ich do chwały ołtarzy. Proponują teraz, by 
pójść w ich ślady i odpowiedzieć na zaproszenie Boga: świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 
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liturgiczna służba ołtarza... 
Mateusz Nowakowski 

O MINISTRANCKICH BARWACH 
 

Za protoplastę „pierwszego 
ministranta” i wzór ministranckiej służby 
słusznie można uznać chłopca  
wspomnianego przez ewangelistę św. 

Jana. (J 6, 8-9, 11): "Andrzej, brat Szymona Piotra, 
rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął 
chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 
siedzącym". Historia Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) 
sięga swymi korzeniami samych początków 
chrześcijaństwa. W historię LSO wpisane jest także 
używanie specjalnych strojów. Jest to dość ciekawy 
temat, zwłaszcza dla tych, którzy nie mieli okazji 
należeć do grona ministrantów. Właśnie do nich 
kieruję poniższe słowa. A czynię to z tym większą 
satysfakcją, że od wielu już lat jako ministrant mogę 
„oglądać” Mszę św. od innej strony oraz znać prawie 
wszystkie jej „tajniki”. 

Podstawowym strojem ministranta jest alba, 
jednak obecnie najczęściej używają jej tylko najstarsi 
stopniem ministranci – lektorzy.  Przylegająca dobrze 
do szyi, długa do ziemi, zawsze koloru białego, oznaka 
czystości. Zwykle – nie jest to obowiązkowe, 
przewiązuje się albę specjalnym sznurem lub pasem 
noszącym nazwę cingulum (łac. pas żołnierski lub 
urzędniczy). Noszenie tego elementu stroju jest  
nieprzypadkowe i ma określone znaczenie. Pasek 
symbolizuje moc i łaskę Bożą, sznur 
wstrzemięźliwość, posłuszeństwo i samoopanowanie 
oraz pracę w służbie Bożej. Tradycyjnie cingula są 
białego koloru, jednak coraz częściej wprowadza się 
różnokolorowe – wg. nakazów kalendarza 
liturgicznego, np. zielony w zwykłą niedzielę, 
fioletowy w niedzielę adwentu itd. Uzupełnieniem 
przewiązanej alby może być powieszony na piersi 
krzyż, podkreślający w czyjej służbie pozostaje 
ministrant/lektor. Najwyżsi stopniem lektorzy – 

ceremoniarze, używają w czasie świąt i niektórych 
niedziel narzut na alby, podobnych do noszonych 
przez niektóre zakony szkaplerzy.   

Innym strojem liturgicznym noszonym przez 
ministrantów jest biała komża. Niegdyś używały jej 
jedynie chóry kościelne. Z czasem, ze względów 
praktycznych, została przeznaczona dla ministrantów 
młodszych, aby odróżnić ich od upoważnionych do 
czytania Słowa Bożego lektorów. Komża jest krótsza 
od alby, sięga mniej więcej do połowy uda, ma także 
inne wcięcie – najczęściej czworokątne (typ rzymski; 
obok rzymskiego istnieją jeszcze dwa inne: typ 
francuski i angielski, które wiąże się pod szyją). 

Samą komże noszą jedynie najmłodsi 
ministranci. Ci którzy mają ponad letni staż są już 
uprawnieni do zakładania „dodatków”. Zalicza się do 
nich pelerynki, nazywane także kołnierzykami, 
wiązane pod szyją zakrywające połowę tułowia.                    
W niedzielę i większe uroczystości ministranci 
przywdziewają także rewerendy (w naszej parafii) 
albo sutanele. Rewerenda (zwana spodkiem) 
występuje z w komplecie z rękawnikami. Od sutaneli, 
która jest podobna do sutanny noszonej przez księży, 
różni się tym, że zakrywa jedynie nogi – ilustruje to 
rysunek 2. Wymienione elementy stroju liturgicznego 
występują w różnych kolorach, podobnie jak 
przepasające albę lektora cingulum. 

Garderoba ministrancka jest dość "obszerna"             
i może przerażać niezaznajomionych w tym tematem. 
Jednak w gruncie rzeczy sprawa jest dość prosta                     
i nawet bez przechodzenia kursu na ministranta 
można zgłębić wszystkie jej zawiłości. Mam nadzieję, 
że ten krótki rys pozwoli lepiej zrozumieć wszystkie 
niuanse dotyczące strojów jakie noszą ministranci                 
w naszej parafii nowe światło na posługę 
ministrantów w naszej parafii. 

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10; Nieszpory o godz. 17.30 
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 
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MODLITWY… 

 

LITANIA O ZMIERZCHU ŻYCIA 
 
Boże Dobry i Miłosierny  
 - zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo, Pocieszycielko Nasza  
 - módl się za nami 
Święty Józefie  
 - módl się za nami 
Święta Anno  
 - módl się za nami 
Święty Janie Apostole, patronie emerytów i rencistów  
 - módl się za nami 
Święci Patronowie nasi  
 - módlcie się za nami 
Święci nasi Aniołowie Stróżowie  
 - módlcie się za nami 
Starość pogodną i cierpliwą  
 - daj nam Panie 
Starość wdzięczną i wynagradzającą  
 - daj nam Panie 
Starość wyrozumiałą i dobrą  
 - daj nam Panie 
Starość cichą i pełną Twej pociechy  
 - daj nam Panie 
Zbawczą bojaźń sądów Twoich  
 - daj nam Panie 
W pełni świadome przygotowanie sakramentalne na drogę 
wieczności  
 - daj nam Panie 

Od starości samolubnej i zrzędnej  
 - zachowaj nas Panie 
Od starości posępnej i zgryźliwej  
 - zachowaj nas Panie 
Od bezużytecznych żalów i goryczy  
 - zachowaj nas Panie 
Od wspomnień niepokojących  
 - zachowaj nas Panie 
Od pokus zwątpienia i lęków  
 - zachowaj nas Panie 
 
Nasze brzemię doświadczeń ciał i dusz jako ofiarę  
 - racz przyjąć Panie 
Blaskiem żywej wiary  
 - rozjaśnij naszą starość Panie 
Nadzieją naszego zmartwychwstania  
 - przemień nas Panie 
 
O Boże, który pozwoliłeś mi osiągnąć późną starość, udziel mi łaski 
cierpliwego znoszenia doświadczeń mego wieku tak, aby moje życie 
było dla mego otoczenia nie ciężarem i próbą, ale przedmiotem 
zbudowania. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. 
Amen. 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           R E K L A M A                                                                         

HD-PRINT  STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 tel. 
71 337 58 75,  513 072 100studio@hd-print.pl Zapraszamy od 
9.00 - 18.00 
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krzyżówka... 

1. Przełożony domu zakonnego lub 
wyższy duchowny, niebędący biskupem. 

2. Apostoł, uważany przez Kościół 
katolicki za pierwszego papieża. 

3. Wyznaczona część kościoła, 
przeznaczona dla kapłanów i służby 
liturgicznej. 

4. Pierwsza litera greckiego alfabetu. 
5. Świeca, symbol Jezusa 

Zmartwychwstałego. 
6. … Ołtarzowa. Płyta z której 

wykonany jest blat ołtarza. 
7. Naczynie do przechowywania 

relikwii. 
8. Pieśń religijna, śpiewana podczas 

mszy w czasie liturgii słowa. 

 
 

hasło: .................................  imię i nazwisko: .................................................... adres .................................................................... 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_  

Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę oraz przyniosą gotowe hasło wraz z imieniem, nazwiskiem i 

adresem zostaną wylosowane nagrody. Rozwiązania należy złożyć w zakrystii do dnia 13 stycznia. 

W grudniu nagrody wygrali: GRZEGORZ DELĄG,  JAKUB CHĘTNIK i GRAŻYNA KUROPATNICKA... Gratulujemy! 

 

HUMOR... 

Przybywszy na Dziki Zachód pastor kupuje sobie konia.  

- Czy to łagodne zwierzę? - pyta.  

Hodowca cmoka językiem:  

- Można powiedzieć: pobożne! Na "Bogu niech będą 

dzięki" rusza galopem, a na "Amen" staje jak wryty.  

Duchowny wskakuje na siodło, mówiąc:  

- Bogu niech będą dzięki!  

Koń rusza z kopyta przez prerię. Po pół godzinie jeździec 

dostrzega przed sobą szeroką rozpadlinę ziemną. Koń ani 

myśli zwolnić, a pastor zupełnie zapomniał, w jaki sposób 

można go zatrzymać. Ze ściśniętym ze strachu sercem 

zaczyna odmawiać "Ojcze nasz". Na końcowe "Amen" koń 

zatrzymuje się na skraju przepaści.  

- Bogu niech będą dzięki - wzdycha pastor...  

Ochrzciwszy tubylca misjonarz poucza go:  

- Zapamiętaj sobie, że nie nazywasz się już Tutu, a Jonatan. 

Możesz mieć tylko jedną żonę, a w piątek nie wolno ci jeść 

mięsa, tylko rybę.  

W najbliższy piątek misjonarz zastaje jednak Jonatana nad 

pieczenią z antylopy.  

- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie? - pyta 

zawiedziony.  

Tubylec na to: - Tutu nie jeść wcale mięso. Tutu wziąć 

antylopa, wrzucić do woda i powiedzieć: Ty już nie 

antylopa, ty ryba. Tak jak Jonatan.

POEZJA... 

Kamil Kulasa 

 
O Jezusie - Synu Boga, 
Rodzisz się w Betlejem, w noc. 
Nie dosięgnie mnie już trwoga, 
Ze mną będzie twoja moc. 
 
 

 
Tobie, wierni kolędami, 
Które w ten czas ci śpiewamy. 
I z innymi tradycjami, 
W naszej wierze trwamy. 
 
 

 
Kiedy zbłądzę, to w momencie 
Kiedy źle z tym czuje się, 
Ty w spowiedzi – sakramencie 
Chcesz ocalić właśnie mnie 
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80 lat parafii Św. Józefa Rzemieślnika... 
 

Grzegorz Sobczak 
 

KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA NA TLE INNYCH KOŚCIOŁÓW 
 

W 1933 roku odprawiono pierwszą Mszę Świętą w nowopostawionym i 
nowopoświęconym kościele Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu – 80 lat później, 

obchodząc jubileusz, zapraszamy przez cały 2013 rok na ostatnią stronę każdego numeru gazety 
parafialnej, gdzie odbędziemy 12-częściową podróż po naszej parafii... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika – widok od strony ogrodu [fot.: Grzegorz Sobczak] 

 
Nadodrzański Wrocław prezentuje oblrzymie spektrum zabytkowych budowli: teatrów, oper, 

muzeów oraz świątyń. Jedne pochodzą jeszcze z czasów średniowiecza, drugie już z czasów nam 
współczesnych, każde jednak swoimi dziejami i architekturą wyrażają specyficzny, przeznaczony sobie 
charakter. Stonowany kościół Św. Józefa Rzemieślnika wypada dość prostolinijnie wśród pobliskich 
monumentalnych czy modernistycznych kościołów, syntezując szlachetną prostotę architektury ze 
szlachetną prostotą swojego patrona, Św. Józefa Rzemieślnika, jak również patrona posługujących                    
w nim misjonarzy, Św. Wincentego a Paulo. Kto jednak przekroczy jego progi, zostanie oczarowany 
bezpretensjonalnością i poczuje się niczym w nazaretańskim domu, w którym Św. Józef Rzemieślnik 
odgrywający rolę gospodarza, czeka cierpliwie na przyjście każdego gościa. 

 
 

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika oraz pobliskie kościoły – Ducha Świętego, Św. Maurycego, Św. Wojciecha,  
Trójcy Świętej, Św. Łazarza, ruiny kaplicy przy szpitalu im. Marciniaka [fot.: Grzegorz Sobczak] 


