
 
 
 
 

ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 

Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (11) * luty 2013 r.

     18 stycznia w Krakowie, w wieku 62 lat, w 45 roku 

powołania i 38 roku kapłaństwa odszedł do Domu 

Pana Ks. Jan Kubica CM - proboszcz naszej 

parafii w latach 1989-1998. (więcej na 2. str.) 
Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie!

2 LUTEGO OBCHODZIMY ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO (zwane tradycyjnie jako  Święto Matki Bożej 
Gromnicznej). Msze św. odprawimy o godz. 8.30; 10.00 i 18.00 
11 LUTEGO PRZYPADA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.            
     Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8.30, podczas której 
udzielimy osobom starszym i chorym sakramentu  
namaszczenia chorych. Z tej okazji do gazetki dołączona jest 
"Recepta Jezusa Chrystusa". 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH 
     Mocą decyzji z 15 stycznia 2013 roku, Ksiądz Arcybiskup 
Marian Gołębiewski powołał do życia Centralny Ośrodek 
Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania 
w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę 

13 LUTEGO ZACZYNAMY WIELKI POST  
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ ODPRAWIMY MSZE ŚW.                          

Z OBRZĘDEM POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM O GODZ.: 
8.30; 10.00; 17.00; 18.00; 19.00 

DROGI KRZYŻOWE W PIĄTKI O GODZ.:  
9.00 (dla osób starszych); 17.00 (dla dzieci);  

18.30 (dla dorosłych   i młodzieży) 
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 

W NIEDZIELE  O GODZ. 17.00 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 17-20 MARCA 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII 22 MARCA 
 
w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy 
ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. 
     Przygotowania odbywają się raz w tygodniu przez okres 13 
tygodni, w niedzielę o godz. 19.00, w Centrum Duszpasterskim 
Archidiecezji Wrocławskiej, w kościele śś. Apostołów Piotra i 
Pawła na ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Czas trwania 
jednego spotkania: ok. 2 godziny. Przygotowanie jest 
prowadzone dla osób mających min. 19 lat (po ukończeniu 
szkoły ponadgimnazjalnej). Zapisy przyjmujemy drogą 
elektroniczną przez wypełnienie FORMULARZA. O zapisie 
decyduje kolejność zgłoszenia. Szczegóły na stronie 
internetowej: www.archidiecezja.wroc.pl 
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pożegnanie ks. proboszcza Jana Kubicy CM... 
     

      W piątek 18 stycznia 2013 roku w domu Zgromadzenia 

Księży Misjonarzy w Krakowie na Kleparzu odszedł do 

wieczności:    

                                       Ś † P   KS. JAN KUBICA CM 
     Urodził się 27 marca 1950 roku w Rybniku diecezja katowicka. 
W 1968 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy a święcenia 
kapłańskie otrzymał 31 maja 1975 roku z rąk biskupa Albina Małysiaka. 
 
     Placówki, w których pełnił posługę kapłańską: 

1975-1978 – Pabianice, katecheta 
1978-1980 – Bydgoszcz  par. św. Wincentego, wikary, katecheta 
1980-1985 – Zakopane Olcza, katecheta 
1985-1998 – Wrocław par. św. Józefa Rzemieślnika, wikary, 
katecheta, proboszcz od roku 1989 (w tym czasie dokończył 
budowy plebani oraz  salek katechetycznych) 
1998-2000 – Iłowa, katecheta      
2000-2001 – Sopot, katecheta 
2001-2003 – Trzciel, wikary, katecheta  
2003-2012 – Gozdnica, wikary, proboszcz od roku 2004 
2012-2013 – Kraków Kleparz 
      
     Uroczystości pogrzebowe odbyły się   w czwartek, 24 stycznia 
2013 r. Mszy świętej żałobnej przewodniczył   Ks. bp Paweł Socha 
CM w kościele  p.w. św. Wincentego a Paulo w Krakowie o godz. 
10.30, po czym nastąpiło odprowadzenie ciała Ks. Jana                               
do grobowca Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim.  

     Także przedstawiciele  z naszej parafii wraz                                   
z Ks. Proboszczem Józefem Kapiasem CM oraz                                    
z Ks. Maciejem Mroczkiem CM uczestniczyli w pogrzebie.  
     Z kolei w naszym kościele została odprawiona Msza 
święta żałobna za śp. Ks. Jana Kubicę CM w środę,                        
23 stycznia o godz. 18.00. 

 

KSIĘŻE PROBOSZCZU JANIE,  
DZIĘKUJEMY CI  

ZA WSZYSTKO CO ZROBIŁEŚ  
DLA NASZEJ PARAFII.  
NIECH BÓG BĘDZIE  

DLA CIEBIE NAGRODĄ.  
SPOCZYWAJ W POKOJU! 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...       
   3 II - Łk 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie 

10 II - Łk 5, 1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

17 II - Łk 4, 1-13 Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony 

24 II - Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, znalazły wsparcie 
w trudnościach. 
INTENCJA MISYJNA: Aby ci, którzy cierpią z powodu wojen i konfliktów, byli 
twórcami pokojowej przyszłości. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List Św. Jana 3, 1-15. Człowiek dzieckiem Bożym. 
ZDANIE DO POWTARZANIA W MIESIĄCU LUTYM: "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dzieci Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3,1). 
Święty Jan wyraża swój podziw dla wielkiej miłości względem nas."Popatrzcie – mówi – jaką miłością obdarzył 
nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3,1). Miłość tą okazał nam 
Ojciec. Dlatego też do Boga możemy śmiało mówić "Ojcze Nasz". Jeżeli już tu, na ziemi jesteśmy Bożymi dziećmi, 
to w przyszłości będziemy jeszcze czymś więcej, zapewnia Św. Jan. Mianowicie będziemy do Boga podobni. 
Zachęca więc Św. Jan do uświęcania się i udoskonalania życia. Dziecięctwo Boże zobowiązuje. Przeciwieństwem 
świętości jest grzech, który jest bezprawiem, sprzeciwia się woli Boga. Św. Jan dzieli ludzi na dwie kategorie: na 
dzieci Boga i na dzieci diabła. Znakiem rozpoznawczym jest braterska miłość: "Kto nie miłuje brata swego, nie 
jest z Boga". (1 J 3,10). 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LUTY: Spojrzenie na człowieka jako na dziecko Boże. 
PATRONKA MIESIĄCA LUTEGO: Matka Boża z Lourdes (11 lutego). Gdy Najświętsza Maryja Panna ukazała się 
skromnej Bernadecie w Lourdes, zapytana przez nią odpowiedziała: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". 
Sanktuarium Niepokalanej położone u stóp Pirenejów stało sie świątynią ludzkiego cierpienia. Ojciec Święty Jan 
Paweł II polecił w tym dniu obchodzić Światowy Dzień Chorego. 

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
O łaskę odważnej odpowiedzi wyrażającej się świadectwem życia w wierze i wierności Bogu oraz 
szczerą postawę miłości wobec braci i sióstr w naszych rodzinach, we wspólnotach zakonnych                              
i narodowych, a także wobec każdego człowieka żyjącego na ziemi. 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ... 
Za kapłanów i osoby konsekrowane o większy zapał i gorliwość w pełnieniu powierzonej im misji 
Kościoła. 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
KAROL - CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM  cz. I - 14 II, godz. 18.40, cz. II - 21 II, godz. 18.40 

Akcja filmu rozpoczyna się w 1939 roku, gdy wojska niemieckie dokonują inwazji na Polskę. Pod nazistowską 
okupacją młody student Uniwersytetu Jagiellońskiego, świadek aresztowania wykładowców tej uczelni                                 
i szargania ludzkiego prawa do zachowania własnej tożsamości, dochodzi do wniosku, że powinien powstrzymać 
się od walki zbrojnej, a poświęcić się raczej chronieniu duchowego dziedzictwa narodu. W czasie wojny traci 
najbliższych: ojca, przyjaciół i kolegów. Karol Wojtyła stara się, aby w tym dotkniętym złem świecie, dawać 
świadectwo ludzkich i religijnych wartości opartych na miłości Boga. Po wojnie Wojtyła już jako ksiądz,                             
a następnie jako biskup w szczególny sposób interesuje się światem ludzi pracy, zjednując sobie ich 
bezinteresowną, pełną prostoty miłością i rzeczywistym świadectwem wiary. W ten sposób staje się 
niedocenianym, lecz niebezpiecznym przeciwnikiem komunistów. CZAS: I cz. 90 min; II cz. 90 min. 

KAROL - PAPIEŻ, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM cz. I - 28 II, godz. 18.40, cz. II - 7 III, godz. 18.40 

Kontynuacja pierwszej części zaczyna się od scen czuwania wiernych na placu św. Piotra w czasie ostatnich chwil 
życia Jana Pawła II. Potem twórcy przypominają nam, jak to wszystko się zaczęło - od wyboru papieża                                 
22 października 1978r. Rok później Ojciec Święty przyjechał do Polski. Jego wizyta została pokazana w filmie tak 
, jak transmitowała ją polska telewizja - na żądanie władz nie filmowano tłumów ludzi, którzy przybyli na msze. 
Pokazano też wydarzenie z 13 maja 1981r. Kula zamachowca trafiła Jana Pawła II. Cały świat zamarł. Może nie 
cały - mamy w filmie wypowiedź komunistycznego działacza, który zasmucony wiadomością o tym , że papież 
przeżył , mówi : "to jeden z naszych największych błędów. Wróg stał się żywym męczennikiem ". Ale są tu też 
inne wydarzenia z życia Jana Pawła II - jego pielgrzymki , a także rozwijająca się choroba Parkinsona, na którą 
cierpiał. CZAS: I cz. 90 min; II cz. 65 min. 

 
Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa.                             

Zdjęcia: Grzegorz Sobczak., Wojciech Wajda, Ks. Maciej Mroczek CM, zbiory archiwalne parafian 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA 
Benedykt XVI 

List apostolski w formie «motu proprio»PORTA FIDEI 
ogłaszający Rok Wiary 

13. Ze względu na wiarę kobiety i mężczyźni poświęcili 
swoje życie Chrystusowi, pozostawiając wszystko, aby żyć 
w prostocie ewangelicznego posłuszeństwa, ubóstwa                        
i czystości - konkretnych znakach oczekiwania na Pana, 
który się nie spóźnia. Z powodu wiary tak wielu 
chrześcijan podjęło działania na rzecz sprawiedliwości, 
aby uczynić konkretnym słowo Pana, który przybył, aby 
głosić wyzwolenie z ucisku i rok łaski dla wszystkich (por. 
Łk 4,18-19). 
Ze względu na wiarę na przestrzeni wieków mężczyźni                   
i kobiety każdego wieku, których imię jest zapisane                        
w Księdze Życia (por. Ap 7, 9, 13, 8), wyznali piękno 
pójścia za Panem Jezusem, tam gdzie byli wzywani, żeby 
dać świadectwo swojego bycia chrześcijanami:                             
w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym,                               
w wypełnianiu charyzmatów i posług, do których byli 
powoływani.  
Ze względu na wiarę żyjemy także i my: przez żywe 
rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym życiu                    
i w historii. 
14. Rok wiary będzie również dobrą okazją do 
wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. Przypomina nam 
św. Paweł: „Trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich 
zaś największa jest miłość”  (1 Kor 13,13). Apostoł Jakub 
stwierdzał w słowach jeszcze mocniejszych, które zawsze 
pobudzały chrześcijan: „Jaki z tego pożytek, bracia moi, 
skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie 
spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? 
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub 
brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: 
«Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie 
dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na 
co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona 
z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś 
powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż 
mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze 
swoich uczynków”(Jk 2,14-18). 
Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary 
byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce 
wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, 
tak że jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować.  
Niemało chrześcijan rzeczywiście poświęca swoje życie                 
z miłością samotnym, znajdującym się na marginesie lub 
wykluczonym, jako tym, do których trzeba pójść jako 
pierwszych i najważniejszych, których trzeba wesprzeć, 
ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze 
samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy rozpoznać                    
w tych, którzy proszą o naszą miłość oblicze 
zmartwychwstałego Pana. „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40): te Jego słowa są ostrzeżeniem, 
którego nie wolno zapominać i nieustannym wezwaniem, 
aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się               
o nas.  A wiara, która pozwala nam rozpoznać Chrystusa 
jest tą samą Jego miłością, która pobudza, aby spieszyć 
Jemu z pomocą za każdym razem, kiedy czyni się naszym 
bliźnim na drodze życia. Umocnieni wiarą, patrzymy                       
z nadzieją na nasze zaangażowanie w świecie, oczekując 

„nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała 
sprawiedliwość” (2P 3, 13; por. Ap 21,1). 
15. Doszedłszy do końca życia, apostoł Paweł prosi swego 
ucznia Tymoteusza, by „zabiegał o wiarę” (2 Tm 2,22) z tą 
samą stałością jak kiedy był młodym człowiekiem (por.                     
2 Tm 3, 15).     Uważamy, że ta zachęta skierowana jest do 
każdego z nas, aby nikt nie był leniwy w wierze. Jest ona 
towarzyszką życia, która pozwala nam dostrzegać 
nieustannie na nowo cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje. 
Wiara nastawiona na uchwycenie znaków czasu w chwili 
obecnej, zobowiązuje każdego z nas, abyśmy stawali się 
żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie. 
Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie 
wiarygodnego świadectwa tych, których umysły i serca 
oświecone są Słowem Bożym i zdolni są otworzyć serca                
i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga                                            
i prawdziwego życia, które nie ma końca. 
„Oby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało” (2 Tes 
3,1): oby ten Rok wiary coraz bardziej umacniał naszą 
więź z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność 
przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. 
Niech słowa apostoła Piotra rzucą ostatnie spojrzenie na 
światło wiary: „Dlatego radujcie się, choć teraz musicie 
doznać trochę smutku z powodu różnorodnych 
doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się                    
o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież 
próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, 
miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież 
wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną 
chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - 
zbawienie dusz”(1 P 1, 6-9). Życie chrześcijan zna 
doświadczenie radości oraz cierpienia. Jak wielu świętych 
doświadczało samotności! Jak wielu wiernych, także                    
w naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas 
gdy chciałoby usłyszeć Jego pocieszający głos! 
Doświadczenia życia, pozwalając na zrozumienie 
tajemnicy Krzyża i uczestniczenie w cierpieniach 
Chrystusa (por. Kol 1, 24), są wstępem do radości                            
i nadziei, którym przewodzi wiara: „ilekroć niedomagam, 
tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12, 10). Wierzymy z całą 
pewnością, że Pan Jezus pokonał zło i śmierć. Powierzamy 
się Jemu z tą pewną ufnością:  On obecny wśród nas, 
zwycięża moc Złego (por. Łk 11, 20) a Kościół, widzialna 
wspólnota Jego miłosierdzia trwa w Nim jako znak 
ostatecznego pojednania z Ojcem. 
Ten czas łaski zawierzamy Matce Bożej, nazwanej 
„błogosławioną, która uwierzyła” (Łk 1, 45). 

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 11 października roku 
2011, w siódmym roku mojego pontyfikatu.                      

Benedykt XVI, papież. 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński                                   

    RÓWNOWAGA
Jednym z podstawowych założeń, 

charakteryzujących pierwsze wieki 
chrześcijaństwa, a więc czas kiedy tworzyły 
się pierwsze zwarte systemy teologiczne 
oparte na prawdzie objawionej przez Boga 

w Jezusie Chrystusie, było przekonanie o ścisłej jedności obu 
Testamentów – Starego i Nowego Testamentu. Pogląd ten 
wynikał z przekonania, że mają one jednego autora w Osobie 
Boga, wobec czego Chrystus – Słowo Boga (Logos) 
przemawiając ujawnia nam całą prawdę o Bogu świecie i nas 
samych. W sposób przepiękny ten stan rzeczy w swym 
Komentarzu do Ewangelii św. Jana przedstawia Orygenes 
(żyjący w Aleksandrii na przełomie II i III w. teolog i filozof 
chrześcijański), wykorzystując znaczenia symboliczne liczb 1 
i 2. Zgodnie z nim Słowo Objawione jest jedno, mimo iż 
składa się z wielu wyrazów, wyraża bowiem niezmienną                      
i jedyną prawdę - Bożą prawdę. Dlatego też Pismo Święte jest 
jedną księgą, mimo iż dzielimy je na dwie części. Oczywiście 
przyczyną jedności obu Testamentów jest sam Jezus 
Chrystus wcielone Słowo Boga, dlatego też można całe Pismo 
określić mianem jednej Ewangelii. A najlepszym 
potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest wydarzenie które 
miało miejsce na górze Tabor. Tam to właśnie, jak 
pamiętamy, Apostołowie po przemienieniu ponownie 
zobaczyli samego Chrystusa, co według Orygenesa należy 
wyjaśnić w następujący sposób: towarzyszące Jezusowi 
podczas wizji dwie postacie starotestamentowe  - Mojżesz, 
uosabiający Prawo i Eliasz przedstawiciel proroków – stały 
się jednością w Chrystusie czyli w Ewangelii [Kom Mat 12, 
43]. Innym równie istotnym, dla Orygenesa, przykładem 
świadczącym na rzecz takiej tezy, jest ofiara kapłańska w 
Starym Przymierzu, składająca się z dwóch części: rannej                   
i wieczornej, która jest symbolem połączenia litery Prawa 
(Tory) z duchem, jakim napełnił jego przepisy Chrystus po 
swoim przyjściu w cielesnej postaci. 
     Tego samego zdania był nauczyciel Orygenesa Klemens 
Aleksandryjski, według którego księgi Prawa i proroków 
noszone na głowie przez starotestamentalnego arcykapłana,  
stanowiły znak i zapowiedź obu Testamentów. Apostołów 
bowiem uważał on za odpowiednik proroków, gdyż działał   
w nich ten sam Duch Święty (Strom V, VI, 38, 3-5). Także 
dwie tablice Dekalogu dane Mojżeszowi są według niego 
zapowiedzią dwóch Przymierzy. 
     Jak możemy więc wnioskować na podstawie powyższych 
przywołań poglądów dwóch wielkich liderów 
Aleksandryjskiej Szkoły Katechetycznej cechą 
charakterystyczną ówczesnej egzegezy było 
wielopoziomowe ujmowanie znaczenia zawartych w Piśmie 
świętym słów, które zgodnie z przekonaniem Orygenesa, jest  
jak studnia, otwierająca w nieskończoność swoje zasoby 
przed czytelnikiem w zależności od jego przygotowania 
duchowego i intelektualnego. Brak bowiem, jak dalej dodaje, 
odpowiedniego przygotowania, a co za tym idzie niewłaściwe 
odczytanie Pisma świętego, zaowocowało rozlicznymi 
błędami, „a to dlatego, że bardzo wielu ludzi nie wie, jaką 
drogą należy kroczyć do zrozumienia Ksiąg Bożych”. Do 
błądzących w pierwszej kolejności zalicza Żydów, którzy na 

skutek zatwardziałości serca uważają, że proroctwa 
dotyczące Mesjasza należy rozumieć jedynie literalnie, „to 
znaczy, że Zbawiciel powinien był w sposób zmysłowy                           
i dostrzegalny głosić wyzwolenie jeńcom i że powinien 
najpierw zbudować państwo...” Jako drugą grupę błądzących 
wymienia gnostyków, którzy nie widzą jedności Pisma,                               
i wspólnego ich autora Boga, głosząc pogląd jakoby Bóg 
starotestamentalny nie jest dobry a jedynie sprawiedliwy, 
zaś Nowy Testament mówi o doskonalszym Bogu, którego 
objawia Jezus Chrystus, Bogu Miłości. Trzecia grupa to prości 
chrześcijanie , którzy w swym odbiorze rzeczywistości 
bosko-ludzkiej są bardzo naiwni, gdyż mimo iż twierdzą, że 
„nie ma nikogo większego od Boga Stworzyciela, to jednak 
mają o Nim takie wyobrażenie, jakiego nie należy mieć nawet 
o jakimś bardzo niesprawiedliwym i okrutnym człowieku”. 
Podstawową przyczyną zaś ich fałszywych  mniemań jest to, 
że niewłaściwie rozumieją Pismo święte, tzn. tylko 
dosłownie. 
     „W pismach Bożych zawiera się trojaki sens jego 
pojmowania: historyczny [dosłowny], moralny [wskazanie 
etyczne], i mistyczny [duchowy].” Pismo święte ma, tak jak 
człowiek, ciało, duszę i ducha. Duch [pneuma] to obecny 
zarówno w człowieku jak i w Objawieniu pierwiastek boski, 
który będąc całkowicie darem Bożym, nie stanowi, mówiąc 
ściśle, ani składnika osobowości człowieka, ani litery Słowa 
Bożego, gdyż ją poprzedza i przewyższa. Duch jest 
nauczycielem naszej duszy, kształtując ją w zachowaniu cnót. 
W nim bowiem zawarte są wszelkie skarby mądrości                           
i umiejętności, czyli Mądrość Boża. Dusza zaś to siedziba 
wolnej woli, która jeśli będzie podążać za mądrością ducha, 
upodobni się do niego, stając się w pełni wolna od 
wszystkiego co cielesne. Ciało będąc źródłem instynktów                        
i namiętności, które jeśli nieodpowiednio ukierunkowane, 
sprowadzają człowieka na ścieżkę grzechu – śmierci. Tak 
samo jest, twierdzi Orygenes, z rozumieniem niewłaściwym 
Pisma świętego, które ogranicza nas do jego wymiaru 
cielesnego. „Oblicze litery jest dość gorzkie – ono nakazuje 
obrzezanie cielesne, ono wydaje polecenia dotyczące ofiar oraz 
inne, określane, jak stwierdza Apostoł przez literę, która 
zabija.” [2 Kor 3,6]. Odrzuć to wszystko jako gorzką łupinę 
orzecha, dodaje Orygenes, abyś się nie stał jak ci spośród 
Żydów, którzy nie przyjęli Chrystusa ( Słowa Boga), wciąż 
mając na twarzach zasłonę, która nie pozwala im zobaczyć 
prawdziwego sensu Objawienia. Jeśli jednak to uczynimy, 
dojdziemy do „skorupy” orzecha, która symbolizuje naukę 
moralną i jest niezbędną osłoną tego, co znajduje się w jego 
wnętrzu, czyli Ducha. 
     Trzeba więc swą ufność pokładać w Chrystusie, albowiem 
On jest jedynym nauczycielem, który sprawia, że tajemnice 
zawarte w Objawieniu stają się dla nas jasne. To właśnie 
wcielone Słowo Boga (Logos) jest kluczem do wiedzy                          
o sprawach boskich i ludzkich, dzięki któremu z Pisma 
możemy czerpać naukę jak żyć, a przede wszystkim prawdę                 
o Bogu, o jego istocie i o tym, jak należy rozumieć Boże 
Objawienia. 
     Tak więc Chrystus jako jedyny może być prawdziwym 
źródłem jedności i równowagi w świecie jak i w człowieku. 

______________________________________________________________________________

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:  
Ks. Kazimierz Orzechowski "Najkrócej o... powołaniu człowieka" 
Ks. Kazimierz Orzechowski "Najkrócej o… darze i teologii ciała” 

Corrie Ten Boom "Bezpieczna kryjówka" 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
     Na wspólne kolędowanie grup i wspólnot 
parafialnych nasi parafianie spotkali się w trzech 
terminach. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, 
w sali św. Józefa, odbyły się dwa spotkania. Na pierwsze 
(21 XII 2012 r.) przybyli ministranci, kandydaci oraz 
dziewczynki ze scholi wraz z rodzicami, rodzeństwem 
oraz paniami opiekunkami. Każdy przyniósł coś 
słodkiego, pomodliliśmy się, odczytaliśmy fragment 
Ewangelii i zasiedliśmy do stołu. Nie zabrakło także 
wspólnego łamania się opłatkiem, pięknych życzeń oraz 
śpiewu kolęd. Atmosfera spotkania była wspaniała.  
     Kolejnym spotkaniem (23 XII 2012 r.) było 
kolędowanie lektorów wraz z rodzicami, rodzeństwem, a 
także żonami (mamy dwóch żonatych lektorów). Tutaj 
lektorzy i zaproszeni goście wykazali się talentem 
muzycznym, uczestnicząc w kolędowej "Szansie na 
sukces", wykorzystując projektor multimedialny                            
i program karaoke.  
     Trzecie spotkanie miało miejsce już po świętach,                 
w uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I 2013 r.),                      
z czego relacje zdają dwie parafianki:  

 
Teresa Szymczak 

ŚWIĘTOWANIE W TRZECH KRÓLI 
     6. stycznia, w uroczystość Objawienia 
Pańskiego, odbyło się spotkanie 
opłatkowe wspólnot parafialnych. Po 
wieczornej Mszy świętej osoby z różnych 
grup parafialnych wraz z kapłanami udali 

się do sali Matki Bożej od Cudownego Medalika. 
Modlitwom i śpiewom kolęd przewodniczył Ksiądz 
Proboszcz. Członkowie grup składali sobie życzenia, 
dzielili się opłatkiem, a także konsumowali 
przyniesione potrawy, barszcz pani Małgosi, słodycze                 
i owoce. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego                          
o godz. 21.00, salka została uprzątnięta i rozeszliśmy 
się  do domów.  
 

Józefa Szmyd 
KOLĘDOWANIE GRUP 

PARAFIALNYCH 
     W pierwszą niedzielę stycznia 2013 r. 
zostałam zaproszona na spotkanie 
opłatkowe i wspólne kolędowanie                     
z przedstawicielami grup modlitewnych     
i wspólnot parafialnych. Przyznam 

szczerze, że byłam zaszczycona tym zaproszeniem                     
a jednocześnie onieśmielona, ponieważ to było moje 
pierwsze takie spotkanie. Jednak już na początku 
oczarowało mnie ciepło i życzliwość ludzi. Świąteczny 
wystrój salki, wspólna modlitwa, łamanie się 
opłatkiem, poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd, 
wzruszyły mnie do łez. Było to dla mnie piękne                           
i niezapomniane spotkanie. Myślę, że nie tylko                          
z grupami modlitewnymi i księżmi (którym oprócz 
tego, że pięknie modlili się z nami i śpiewali kolędy, nie 
zabrakło dobrego humoru a nam przez to dobrego 
samopoczucia), ale było to spotkanie również z Panem 
Bogiem podczas słuchania Ewangelii Świętej, którą 
czytał ksiądz proboszcz. 
     Pragnę z całego serca podziękować wszystkim za 
wspólną modlitwę i miłą atmosferę a szczególnie pani 
Teresie oraz księdzu Maciejowi. Właśnie po rozmowie                 

z księdzem Maciejem i panią Teresą skorzystałam                       
z zaproszenia i zapisałam się do Krucjaty Różańcowej. 
To spotkanie stanowi niezapomniane chwile a także 
radość, którą zostałam napełniona przez włączenie do 
wspólnoty modlitewnej. 
     Dobrze, że są takie spotkania ponieważ pozwalają 
zgłębiać wiarę, umacniać wspólnotę chrześcijańską, 
wymieniać swoje doświadczenia i pomagać sobie 
wzajemnie. 
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PRZEMYŚLENIA PARAFIAN... 
Ewa Mazurek 

INSTYTUTY ŚWIECKIE JAKO FORMA ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ŚWIECIE. 
     "Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie" (Mt 5,16). 
     Chociaż w historii Kościoła funkcjonują już od ponad 50-ciu lat to nie wszyscy zdajemy sobie sprawę                  
z ich istnienia. 

Jak narodziły się instytuty świeckie? 
     W 1947 roku papież Pius XII ogłosił Konstytucję 
Apostolską ProvidaMaterEcclesia, którą zatwierdził 
Instytuty świeckie, jako nową formę życia 
konsekrowanego. Nowością i specyfiką instytutów 
świeckich było i jest uznanie przez Kościół 
prawdziwej konsekracji w warunkach świeckich. Ta 
nowa forma powołania zatwierdzona została ze 
względu: 
- na istniejącą już w Kościele wielką liczbę osób, które 
dążyły do osobistej świętości, pozostając pośród 
świata i dowodząc tym samym, że doskonałość 
chrześcijańska jest w nim (świecie) możliwa do 
zrealizowania, 
- na zapotrzebowanie na prawdziwych świadków 
wiary, żyjących w różnych świeckich środowiskach, 
ściśle związanych z Kościołem, zaangażowanych 
głęboko w życie Kościoła przez radykalne 
poświęcenie się Bogu, a równocześnie żyjących 
normalnym życiem zawodowym, sąsiedzkim, 
rodzinnym i społecznym, 
- na występujące wśród ludzi młodych mocne 
pragnienie ścisłego związania się z Chrystusem, 
podążania za Nim - Ukochanym Panem - w większej 
bliskości, na drodze radykalizmu ewangelicznego 
pozostając w dotychczasowych środowiskach. 
Ważnym dla Instytutów świeckich dopełnieniem 
konstytucji od strony regulacji prawnej było Motu 
ProprioPromofeliciter ogłoszone w 1948 roku. 
     Nowy "Kodeks Prawa Kanonicznego" (1984 r.) tak 
określa instytuty świeckie: „Instytut świecki jest 
instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni 
żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają 
się przyczynić do uświęcenia świata, zwłaszcza od 
wewnątrz" (kanon 710). Zaś w kanonie 713 czytamy: 
"Członkowie tych Instytutów wyrażają i realizują 
konsekrację w działalności apostolskiej. Starają się na 
podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem 
ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu ciała 
Chrystusa". 
     Instytuty świeckie wiele zawdzięczają 
wypowiedziom Pawła VI. Cechuje je wielkie bogactwo 
treści i zawierają Jego osobiste odniesienia; stanowią 
praktycznie pełną interpretację charyzmatu                                      
i duchowości świeckich konsekrowanych (np. 
"Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata). 
Także wypowiedzi Jana Pawła II przy okazji 
Światowych Kongresów Instytutów Świeckich  
dotykają spraw szczególnie istotnych dla świeckich 
konsekrowanych: "Wasz stan życia poświęconego 
Bogu jest szczególnym darem Ducha Świętego dla 
naszych czasów po to, by usunąć napięcie między 
obiektywnym otwarciem się na wartości 
nowoczesnego świata a pełnym oddaniem się Bogu. 

Kościół wiele się po Was spodziewa i potrzebuje 
waszego świadectwa".   
     W Polsce jest obecnie ponad 30 instytutów 
świeckich. Zaczęły powstawać nieco później niż                      
w zachodniej Europie, bo dopiero w latach 30-tych 
ubiegłego wieku. Różnią się charyzmatami                                  
i duchowością, niektóre mają określone pole działania 
np. wśród młodzieży, czy chorych i ludzi starszych. Są 
instytuty o duchowości ogólno-kościelnej, ale też 
powstałe w oparciu o konkretne duchowości zakonne 
np. karmelitańską, franciszkańską, ignacjańską, 
salezjańską. Są pochodzenia zagranicznego                                 
i rodzimego, są liczebnie duże, występujące na 
wszystkich kontynentach i małe, dopiero powstające. 
Powołanie do instytutów świeckich obejmuje kobiety 
i mężczyzn (również księży diecezjalnych). Są 
instytuty, które obejmują tzw. "kręgi", czyli skupiające 
osoby stowarzyszone, pragnące żyć charyzmatem                      
i duchowością danego instytutu, jego stylem 
oddziaływania, ale które nie wiążą się ślubami, w tych 
są również małżeństwa. 
Czym są instytuty świeckie? 
     Przede wszystkim istnieją dzięki powołaniu, a więc 
są czymś innym aniżeli ruch, organizacja kościelna czy 
stowarzyszenie. U podłoża tego powołania leży 
zaproszenie wypływające z Bożej miłości: "Pójdź za 
Mną", wzywające do kroczenia za Chrystusem i z Nim 
po drogach świata. Na istotę tego powołania składają 
się: konsekracja Bogu (drogą rad ewangelicznych), 
pozostanie w świecie, szczególna duchowość 
(charyzmat), apostolstwo i dyskrecja (niezmiernie 
ważna dla realizacji misji niesienia wiary, nadziei                      
i pokoju w świecie przez ludzi świeckich, naprawdę 
wierzących w Boga, a nie z racji urzędu). Chrystus ma 
poprzez świeckich konsekrowanych kochać ludzi, im 
służyć i przyczyniać się do budowania świata według 
myśli Bożej i prowadzić ich ku zbawieniu... 
Dlaczego pojawiło się w Kościele takie powołanie? 
Wydaje się, że za odpowiedź może posłużyć 
przytoczenie dwóch faktów - obok tego 
najistotniejszego czyli powołania. Z jednej strony 
podkreślana jest w Kościele po Soborze Watykańskim 
II rola zaangażowania świeckich wiernych                          
w ewangelizację, a z drugiej strony akcentowana 
szczególna wartość życia konsekrowanego dla 
żywotności Kościoła. Powołanie do instytutu 
świeckiego jest powołaniem równoległym do 
powołania zakonnego. Instytut nie jest w żadnym 
wypadku zakonem "w cywilu". Składane przez 
członków instytutów śluby czystości, ubóstwa                           
i posłuszeństwa wyrażają poświęcenie Bogu, ale 
sposób ich realizacji związany jest ze świeckim 
sposobem życia i stylem apostolskim typowym dla 
innych świeckich chrześcijan. 
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Co może wskazywać, że osoba ma powołanie do 
instytutu świeckiego? 
     Znakami wskazującymi na to, że Bóg wzywa kogoś 
na tę drogę życia konsekrowanego są zazwyczaj 
następujące przesłanki: 
- pragnienie głębokiego życia religijnego, życia 
modlitwy, 
- docenianie wartości wspólnoty, z równoczesnym 
pragnieniem pozostania samotnym, 
- umiejętność dawania świadectwa ewangelicznego                 
w różnych środowiskach (własna rodzina, środowisko 
pracy, różne kręgi społeczne), 
- chęć pozostania w świecie. 
     Świeccy konsekrowani są przede wszystkim ludźmi 
wiary i modlitwy. Charakteryzują się dojrzałą 
osobowością. Potrafią wybierać osobistą drogę życia, 
uwzględniając swój temperament, wrażliwość                             
i zdolności. Żyją wartościami chrześcijańskimi, 
zarówno w tym co łatwe, jak i w tym, co trudne.  
     Członkowie instytutów świeckich nie muszą 
poznawać i przystosowywać się do środowiska,                     
w którym przebywają, pracują - oni są częścią tego 
środowiska, oni je tworzą, przemieniają. 
Oddziaływanie jest więc na zasadzie partnerstwa, jako 

kolega, koleżanka, przyjaciel, sąsiad. Członkowie 
instytutów żyją przeważnie samotnie (czasem                             
w dwójkę czy trójkę), często przy swej rodzinie, jeśli 
tego wymaga konkretna sytuacja. Pragną 
urzeczywistniać miłość Chrystusa, praktykując 
serdeczność i stanowczość, szczerość i odwagę, 
umiejętność słuchania i przyjmowania, wrażliwość, 
altruizm i inne wartości. 
Jakie są warunki przyjęcia do instytutu 
świeckiego? 
     Świeccy konsekrowani to osoby żyjące powołaniem 
specyficznym i trudnym. Aby sprostać w codziennym 
życiu wymaganiom płynącym zarówno z konsekracji 
jak i ze świeckości, osoby pragnące wstąpić na tę 
drogę życia muszą być osobami dojrzałymi zarówno 
według kryteriów ludzkich, jak i chrześcijańskich. 
Osoby mało samodzielne, niezrównoważone 
emocjonalnie, narzekające na samotność, mało 
zaradne i nie odpowiedzialne nie będą zdolne do 
wytrwania w przeciwnościach, jakie napotykają                       
w codziennym życiu świeccy konsekrowani. 

 

ciąg dalszy w następnym numerze

MODLITWY… 
 

MISJONARSKIE "OJCZE NASZ"  
Ojcze nasz, Ojcze wszystkich biednych 
wietnamskich sierot, Ojcze więzionych                        
w rasistowskich więzieniach Murzynów.  
Któryś jest w niebie razem ze świętymi 
wszystkich narodów ziemi, od wschodu do 
zachodu słońca, ich krew została dla Ciebie 
przelana.  
Święć się Imię Twoje na całym świecie, pod 
słońcem zwrotnika, w malajskiej dżungli,                     
w bazylice Piotra, w afrykańskiej kapliczce leśnej, 
której ściany zrobiono z gliny.  
Przyjdź Królestwo Twoje do Murzynów Afryki 
Centralnej, do wyspiarzy dalekiego Oceanu 
Spokojnego, japońskich miast przemysłowych, 
wszędzie gdzie nie jest znane.  
Bądź wola Twoja na dalekim okręgu ziemskim, na 
wszystkich kontynentach, w każdej rodzinie, każdym 
życiu ludzkim, również w moim.  
Jako w niebie, do którego tęsknią wszyscy ludzie, 
mimo, że ciągle im się powtarza: waszym rajem jest 
ziemia.  
Chleba powszedniego daj milionom głodujących 
Hindusów, Afrykańczyków. Panie, pomóż milionom 
tych, którzy mają tylko jeden posiłek, marny posiłek 
na 24 godziny. Prosimy Cię również o chleb niebieski, 
który nam przyniosłeś - Twoje Ciało i Krew. Panie, 
jego spragnione są dusze wszystkich ludzi. Tylko Ty 
możesz ich głód zaspokoić.  
Odpuść nam nasze winy, nam Europejczykom, 

którzy zdobyliśmy świat, ale i 
wiele wyrządziliśmy mu 

krzywdy. Niektórzy z nas więcej cenili pieprz, złoto                    
i kość słoniową, niż duszę.  
Jak my również odpuszczamy naszym 
winowajcom, my którzy może nigdy nie modliliśmy 
się za drugiego, aby światło w nim zajaśniało, którzy 
może nigdy nie mieliśmy dobrego słowa, które 
pobudziłoby do ufności.  
Nie wódź nas na pokuszenie zwątpienia: że żniwo 
dojrzało i tak strasznie jest wielkie, ale robotników 
tak mało. Panie, poślij robotników do Twojej winnicy.  
Zbaw nas ode złego - zbaw od winy grzechu, który 
ciąży na mnie i na wszystkich. Wybaw nas z mocy 
szatana. Wspomagaj Twój Kościół w tysiącach 
trudności. Pomóż mi nie zmarnować drogocennego 
czasu dnia dzisiejszego. Jak dałeś zadanie, daj i jego 
wykonanie.  

Amen. 

___________________________________________________________________________________________ 

Zapraszamy do Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM     

e.wydawnictwowam.pl   tel. 12 62 93 260, 669 06 00 00 
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA... 
Mateusz Kaźmierczak 

 
   Pewnie każdy z nas zastanawiał się kiedyś, albo przynajmniej ciekawiło go, dlaczego mamy różne 
kolory ornatów i pasów lektorskich. 

 
Dlaczego ksiądz jednego dnia 

ubiera się w kolor zielony, a dzień 
później ma na sobie już szatę o innym kolorze. Czy to 
zależy od tego jaki kolor akurat przypadł do gustu 
kapłanowi? Postaram się wyjaśnić o co w tym 
wszystkim chodzi. Na sam początek chciałbym jednak 
wspomnieć o czymś, co wiąże się właśnie                            
z używaniem różnych kolorów ornatu, a mam na 
myśli takie „coś” jak rok liturgiczny. Rok liturgiczny 
ma tyle samo dni co rok kalendarzowy lecz nie 
zaczyna się on 1 stycznia i nie kończy 31 grudnia. Rok 
liturgiczny zaczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu 
i kończy w ostatnią niedzielę okresu zwykłego, czyli            
w uroczystość Chrystusa Króla. 

Na rok kościelny składa się 6 
okresów liturgicznych, o których na 
pewno każdy z nas kiedyś słyszał.                       
I właśnie w czasie ich trwania 
obowiązuje dany kolor.                                        
A mianowicie: 

- Adwent: Trwa od pierwszej 
niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego 
Narodzenia włącznie. 

Kolor szat liturgicznych: 
FIOLETOWY. 

- Boże Narodzenie: Trwa od 
pierwszych Nieszporów Narodzenia 
Pańskiego do niedzieli Chrztu Pańskiego. 

Kolor szat liturgicznych: BIAŁY. 
-Wielki Post: Rozpoczyna się Środą Popielcową,                    

a kończy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 
Kolor szat liturgicznych: FIOLETOWY. 
-Triduum Paschalne: Rozpoczyna się Mszą 

Wieczerzy Pańskiej, a kończy Nieszporami niedzieli 
Zmartwychwstania. 

Kolory szat liturgicznych:  

 ● Wielki Czwartek: BIAŁY. 
 ● Wielki Piątek: CZERWONY. 
 ● Wielka Sobota: ZŁOTY. 
 ● Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 

ZŁOTY, BIAŁY. 
-Wielkanoc: Trwa pięćdziesiąt dni, od niedzieli 

Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego włącznie. Pierwsze osiem dni tego okresu 
tworzy tzw. Oktawę Wielkanocy. 

Kolor szat liturgicznych: BIAŁY. 
-Okres Zwykły: Pozostały czas w roku. 

Kolor szat liturgicznych: ZIELONY. 
Jednak kolory nie zawsze muszą być takie jak jest 

uogólnione w okresach liturgicznych. Na 
przykład podczas Mszy w okresie 
zwykłym ksiądz ma na sobie czerwony 
ornat zamiast zielonego, który jak przed 
chwilą czytaliśmy, obowiązuje właśnie                       
w tym okresie. Dzieje się tak, ponieważ 
kolor szaty zależy także od charakteru 
mszy. Poniżej podaję ich symbolikę: 

# Kolor biały symbolizuje czystość, 
niewinność, radość i światło oraz nastój 
świąteczny. 

# Kolor czerwony jest znakiem walki                
i krwi, męczeństwa, jak również 
ognistych języków, w postaci których 

Duch Święty zstąpił na apostołów w Wieczerniku. 
# Kolor zielony symbolizuje nadzieję, młodość, 

sprawiedliwość oraz odrodzenie. 
# Kolor fioletowy wskazuje na oczekiwanie na 

spotkanie z Jezusem i na ducha pokuty. Symbolizuje 
żałobę oraz godność (np. strój biskupa czy prałata). 

# Kolor czarny oznacza żałobę i pokutę. 
#Kolor różowy podkreśla radość z bliskości Pana                  

i przerwę w dyscyplinie pokutnej. 
 

MYŚLI NAJMŁODSZYCH PARAFIAN... 
Karolina Skakowska 

 

DLACZEGO CHODZIMY DO KOŚCIOŁA 
 
Kościół jest miejscem, gdzie szczególnie 
czujemy obecność Boga. Do Kościoła 
chodzimy po to, aby porozmawiać                       

z Bogiem, aby zjednoczyć się z Nim podczas 
Eucharystii, aby przeprosić Go za wszelkie zło, które 
wyrządziliśmy bliźnim i sobie samemu, aby 
podziękować Mu za wszelkie dobro, jakie dla nas 
uczynił, wreszcie aby pomodlić się za zmarłych                         
i żyjących. Chodzimy do Kościoła chcąc zbliżyć się do 
Jezusa. Jeżeli Ty wierzysz w Boga, to wiesz co jest 
ważne. Ja wierzę w Niego i chodzę do Kościoła, bo nie 
wyobrażam sobie życia bez niedzielnej Mszy Świętej. 
Według mnie każdy sam powinien trafić do Boga. On 
nikogo nie zmusza, aby w niego wierzył. Niedziela jest 

najważniejszym dniem dla chrześcijan, bo w ten dzień  
Chrystus Zmartwychwstał - to Jego święto. Właśnie 
dlatego chodzimy do Kościoła. 
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KRZYŻÓWKA... 

1       

2          

3          

4         

5          

6          

7         

8         

 
1. ... Papieski – przedstawiciel stolicy apostolskiej w danym kraju. 
2. Świeca – święcimy ją w kościele 2 lutego. 
3. Miasto – Miejsce narodzenia Jezusa 
4. Apostoł, Według tradycji autor pierwszej ewangelii. 
5. Imię papieża, który wprowadził kalendarz, z którego korzystamy nieprzerwanie od 1582 roku. 
6. Tadeusz … - arcybiskup senior archidiecezji gdańskiej od 2008 roku. 
7. Rodzaj kazania opartego na wybranych czytaniach liturgicznych. 
8. Zgromadzenie kardynałów po śmierci papieża – aby wybrać następcę. 

 
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 20 lutego. 

 

W styczniu nagrody wygrali: ANNA NYDZA, TERESA SZYMCZAK i GENOWEFA ŚPIEWAK. Gratulujemy! 
 

HUMOR... 

Trzech chłopców sprzecza się, 
czyj wujek jest ważniejszy: 
- Mój jest biskupem – mówi pierwszy – i wszyscy mówią do niego Wasza Wielebność. 
- Mój jest kardynałem i mówi się do niego Eminencjo! 
- A mój waży 200 kilo i ludzie, jak go widzą, mówią: „O Boże!” … 
 

*** 
W warsztacie samochodowym klient pyta mechanika: 
Kiedy mam na liczniku 170 kilometrów na godzinę, coś mi stuka w silniku. Co to może być? 
Anioł Stróż! - odpowiada mechanik.

  ____________________________________________________________________________________________________________________ 
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 
 

 
 

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  

znajdź nas i polub na: 
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z kart Historii parafii... 

Marek Zybura Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu 
 

WALTER LAßMANN (1903-1986) PIERWSZY PROBOSZCZ PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 
 

Pierwszy proboszcz parafii św. Józefa 
Walter Laßmann urodził się 1 czerwca 1903 r. 
w Koźlu (Cosel) na Opolszczyźnie. Po studiach 
seminaryjnych we Wrocławiu i przyjęciu 15 
lipca 1928 r. święceń kapłańskich z rąk 

kardynała Adolfa Bertrama, skierowany został na placówkę 
duszpasterską do Mściwojowa (Profen) w powiecie 
jaworskim. Pracował następnie w Legnicy w parafii św. Jana, 
a potem – od kwietnia 1931 r. – we Wrocławiu w parafii św. 
Maurycego, gdzie w 1932 r. proboszczem został ks. Paul 
Peikert.  W tymże samym roku rozpoczęto w sąsiedztwie 
budowę kościoła filialnego pod wezwaniem św. Józefa. Po jej 
zakończeniu i poświęceniu nowego kościoła przez kardynała 
Bertrama 25 września 1933 r., 
kierowanie filialną parafią powierzono 
Walterowi Laßmannowi. 22 czerwca 
1942 r. kościół św. Józefa został 
wydzielony z parafii św. Maurycego, 
dając początek nowej w pełni 
samodzielnej parafii, której 
proboszczem został kierujący nią 
dotychczas ks. Laßmann. Obowiązki 
związane z prowadzeniem plebani 
sprawowała od początku, tj. od 1933 
r., siostra kapłana, Elfriede Laßmann, 
która pełniła je i po wojnie aż po lata 
80., towarzysząc bratu w jego 
posłudze duszpasterskiej najpierw w 
byłej NRD, a potem w Niemczech 
Zachodnich. 

W styczniu 1945 r., gdy 
zarządzono nieudolną i przerwaną niebawem ewakuację 
mieszkańców Wrocławia, Walter Laßmann dostał jako jeden 
z 35 księży katolickich zgodę na pozostanie w mieście. 
Powierzono mu duszpasterstwo rannych i umierających. 
Pozostał tu z matką (ojciec już nie żył) i siostrami Elisabeth                      
i Elfriede. Trzecia siostra Adelheid przebywała wtedy                         
w Hoyerswerda w Saksonii. 

Z początkiem oblężenia miasta władze kościelne 
mianowały go komisarycznym proboszczem kościoła NMP na 
Piasku. Ostatnią mszę w kościele św. Józefa przed kapitulacją 
twierdzy celebrował 20 lutego 1945 r.  Zaledwie kilka dni 
później, 29 marca 1945 r., świątynia została podpalona przez 
saperskie brandkommando Wehrmachtu. 

Po kapitulacji pracował od 6 czerwca 1945 r. jako 
duszpasterz szpitalny, opiekując się chorymi na tyfus, 
szkarlatynę i dyzenterię, tak Niemcami jak i Polakami. 
Odbudowywał od 1 czerwca 1945 r. swój ciężko uszkodzony 
kościół parafialny, konsekrowany na nowo 19 marca 1946 r. 
przez sufragana Josefa Ferchego. Po wydaleniu z miasta ks. 
Peikerta w lipcu 1946 r. opiekował się pozostałymi 
niemieckimi parafianami kościoła św. Maurycego. 16 
września 1947 r. otrzymał milicyjny nakaz opuszczenia 
miasta, najpóźniej następnego dnia. Próba wyjednania 
cofnięcia tego nagłego nakazu u administratora 
apostolskiego, ks. Karola Milika, nie przyniosła powodzenia. 
17 września 1947 r. Walter Laßmann opuścił Wrocław. 

Pracował najpierw wśród przesiedleńców                                 
i uciekinierów w Eisleben, w ówczesnej radzieckiej strefie 
okupacyjnej w Niemczech. W 1950 r. trafił do Köthen/Anhalt, 
w 1953 do Leuna. Ze względów zdrowotnych otrzymał                    
w 1964 r. pozwolenie wyjazdu na Zachód i 21 września 
owego roku opuścił NRD. Kościelni przełożeni skierowali go 
do arcybiskupstwa w Paderborn. Zaczął pracować                      

w Kleinenberg pod Paderbornem, małym maryjnym 
sanktuarium pielgrzymkowym, opiekując się pielgrzymami              
z całej Westaflii oraz rozwijał ożywioną działalność 
publicystyczną w prasie kościelnej i w śląskim „Der 
Schlesier”. Chory, chodzący z trudem, przeniesiony został 6 
grudnia 1975 r. w stan spoczynku i zamieszkał  w Paderborn, 
gdzie po śmierci 16 maja 1986 r. pochowany został na 
cmentarzu Westfriedhof. 

Wyrzucony z Wrocławia duchowny nie zerwał 
jednak kontaktów z miastem i jego mieszkańcami. W 1963 r. 
przyjechał tutaj prywatnie, odwiedzając m.in. groby swoich 
rodziców na cmentarzu św. Maurycego na Skowroniej Górze              
i do końca życia utrzymywał kontakty w mieście z kilkoma 

mieszkańcami Przedmieścia Oławskiego. 
W 1983 r. Walter Laßmann wystosował 

do proboszcza parafii św. Józefa, ks. Augustyna 
Węca CM, list informujący go o przypadającym na 
wrzesień tego roku jubileuszu 50-lecia 
poświęcenia kościoła. „Reakcja na ten list”, 
wspominał później, „była zaskakująca. Proboszcz 
rzeczywiście nic nie wiedział o tej rocznicy. Z ciepłą 
serdecznością zgłosił mi swoją gotowość 
zorganizowania wraz z parafią w dzień rocznicy 
godnych, kościelnych uroczystości jubileuszowych                
i zaprosił mnie do siebie, abyśmy razem 
koncelebrowali przy ołtarzu mszę dziękczynną, 
ofiarując przy tym nocleg i utrzymanie”[1]. 
Nienajlepsze już w tym czasie zdrowie nie 
pozwoliło ks. Laßmannowi na wyjazd do 
Wrocławia. Wysłał w swoim zastępstwie ze 
stosownym listem polecającym jedną z  byłych 

parafianek. „Po powrocie zdała mi relację z uroczystości 
jubileuszowych. Kościół został na ten dzień uroczyście 
przystrojony. Tłum wiernych wypełnił go do ostatniego 
miejsca. Po skończonej mszy polski ksiądz odmówił wraz ze 
wszystkimi zgromadzonymi parafianami modły za mnie jako 
pierwszego niemieckiego proboszcza parafii. Przy odjeździe 
wręczył mojej wysłanniczce list, w którym mnie zapewnił                      
o swojej woli pozostania ze mną w braterskim kontakcie. List 
ten wielce mnie ujął, wzruszył i przejął do głębi”[2]. 

Nawiązane w ten sposób między byłymi, skupionymi 
w Niemczech we Freundeskreis Ohlauer Tor i obecnymi 
polskimi parafianami kontakty pielęgnowane są do dzisiaj. 
Kamieniami milowymi na drodze spotkania i poznania się 
tych wspólnot były dwa wydarzenia. Pierwszym z nich było 
polsko-niemieckie, ekumeniczne katolicko-ewangelickie 
nabożeństwo odprawiona w kościele św. Józefa 30 sierpnia 
1990 r. pod przewodnictwem  z polskiej strony biskupa Jana 
Tyrawy wraz z księdzem  proboszczem Janem Kubicą CM,                   
a z niemieckiej przez duszpasterza FK Ohlauer Tor,                               
o. Rolanda Leutnera, oraz Gerharda Steuera, lektora 
ewangelickiego. Drugie takie wspólnotowe, ekumeniczne 
nabożeństwo odbyło się 18 czerwca 1999 r. Gospodarzem 
spotkania był nowy proboszcz, ks. Edward Firuta CM. Byli 
oraz obecni mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego, 
członkowie parafii św. Józefa, przekuwają w ten sposób na 
praktykę słowa Waltera Laßmanna, który w cytowanym tu 
już artykule pisał, komentując swoją rocznicową wymianę 
listów z ks. Węcem: „Miłość w jednej ze swych 
najpiękniejszych odsłon przejawia się w poszukiwaniu                   
i znajdowaniu kontaktów z innymi ludźmi”[3]. 
 

1, 2, 3 Walter Laßmann: Eine Tat versöhnender Liebe, w: nieopisany 
bibliograficznie artykuł (wycinek gazetowy) ze zbiorów prywatnych.
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    80 lat parafii Św. Józefa Rzemieślnika... 1 
 2 

     W 1933 roku odprawiono pierwszą Mszę Świętą w nowopostawionym i nowopoświęconym kościele Św. Józefa 3 
Rzemieślnika we Wrocławiu – 80 lat później, obchodząc jubileusz, zapraszamy przez cały 2013 rok na ostatnią stronę 4 
każdego numeru gazety parafialnej, gdzie odbędziemy 12-częściową podróż po naszej parafii... 5 

 6 
 Ulice parafii – Traugutta, Krakowska [fot.: wroclaw.dolny.slask.pl] 7 

 8 
GEOGRAFIA PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 9 

 10 
     Kiedyś reprezentacyjna część Wrocławia, dziś zrujnowana, ale jednocześnie prężnie rozwijająca się – Przemieście 11 
Oławskie, bo o nie chodzi, to teren, którego fragment obejmuje licząca ponad pięć tysięcy osób parafia Św. Józefa 12 
Rzemieślnika. 13 
     Za serce parafii należy uznać punkt, gdzie zderzają się cztery ulice: Krakowska, Na Niskich Łąkach, Traugutta oraz 14 
Kościuszki. To właśnie z tego miejsca parafia rozbija się na trzy strefy.  15 
     Pierwsza strefa obejmuje tzw. Trójkąt Bermudzki składający się z ulic Traugutta, Kościuszki i Więckowskiego oraz 16 
przylegających do nich ulic Chudoby i Brzeskiej. Można rzec, że reputacja tego miejsca je wyprzedza – problemy 17 
alkoholowe i społeczne dotykają tutejszych mieszkańców, jednak w rzeczywistości podobne zjawiska występują                       18 
w każdym rejonie, a nieciekawą reputację Trójkąta stanowi raczej rzucający się cień panującej na nim wiele lat temu 19 
przestępczości. Na tym osiedlu mieszka zdecydowana większość parafian. Ponadto przy ul. Traugutta znajduje się Szpital 20 
im. Marciniaka, a tuż za granicami parafii, przy pl. Zgody, Muzeum Etnograficzne. 21 
     Na drugą, ruchliwą strefę składają się ul. Krakowska i odchodząca od niej ul. Wilcza. Właśnie tam w towarzystwie 22 
zakładów, sklepów, fabryk i firm, obok jednostki straży pożarnej, stoi kościół Św. Józefa Rzemieślnika z zabudowaniami 23 
klasztorno-parafialnymi Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Jedna  z głównych ulic w mieście, 24 
jaką jest ulica Krakowska, ma charakter ośrodka pracy, edukacji i gospodarki, o czym świadczą znajdujące się tam liczne 25 
instytucje, w tym Szkoła Podstawowa nr 96 im. Teligi.  26 
     Przedmieście oławskie to jednak nie tylko kultura, dominująca w pierwszej i drugiej strefie, ale również natura, 27 
charakterystyczna dla strefy trzeciej, w której skład wchodzą ulice Na Niskich Łąkach, Międzyrzecka, Okólna, Na Grobli                      28 
i Rakowiecka. Wyborne miejsce na spacery wśród drzew wzdłuż rzek Oławy i Odry oraz trasa procesji i Dróg 29 
Krzyżowych zmierzających do kaplicy Matki Bożej na ul. Rakowieckiej. 30 
     Wschód Wrocławia tętni życiem od najwcześniejszego świtu do najpóźniejszego zmierzchu. Geografia parafii Św. 31 
Józefa Rzemieślnika rysuje się zatem naprawdę interesująco. 32 

Grzegorz Sobczak 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulice parafii – Na Niskich Łąkach, Kościuszki [fot.: Grzegorz Sobczak, wroclaw.dolny.slask.pl] 


