ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 3 (12) * marzec 2013 r.
Drodzy Czytelnicy. Oddajemy w Wasze ręce 12 już numer naszej parafialnej gazetki. W numerze poruszamy wiele
tematów z życia Kościoła (ABDYKACJA BENEDYKTA XVI), naszej Parafii (Rekolekcje, Triduum paschalne, historia) a także
liczne przemyślenia wiernych. Życzymy dobrej lektury!
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
rekolekcje poprowadzi Ks. Piotr Klimczak CM,
duszpasterz i katecheta z Centrum Edukacyjnego
Radosna Nowina 2000 w Piekarach k. Krakowa
17 marca 2013 – V Niedziela Wielkiego Postu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 - Msze św. z nauką
rekolekcyjną
11.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców i dzieci
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla rodziców i młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania
18 marca 2013 – poniedziałek
8.00 - modlitwy poranne
8.30 - Msza św. i nauka rekolekcyjna
10.00 i 11.00 - Nauki rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 96
17.30 - modlitwy wspólne
18.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna
19.30 – Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla rodziców
i młodzieży
19 marca 2013 – wtorek
Dzień spowiedzi rekolekcyjnej dzieci i kobiet
8.00 - modlitwy poranne
8.30 - Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chorych
10.00 i 11.00 – Nauki rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 96
17.30 - modlitwy wspólne
18.00 - Msza św. i nauka rekolekcyjna
19.30 - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla rodziców i młodzieży
Spowiedź kobiet: 8.00 - 10.00 i 17.00 - 18.30
Spowiedź dzieci: 17.00 - 17.30
20 marca 2013 – środa
Dzień spowiedzi rekolekcyjnej młodzieży i mężczyzn
Zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem
8.00 - modlitwy poranne
8.30 - Msza św. i zakończenie rekolekcji
10.00 i 11.00 – Msze Św. i nauki dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 96
18.00 - Msza św. i zakończenie rekolekcji
19.30 - Msza Św. i zakończenie rekolekcji dla rodziców i
młodzieży
Spowiedź: 8.00 - 10.00 i 17.00 - 18.00

WAŻNE DATY:
19 marca - uroczystość Św. Józefa imieniny Ks. Proboszcza Józefa Kapiasa CM
22 marca - Droga krzyżowa ulicami Parafii

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO
28 marca 2013 – Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
18.00 – Uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji (Ciemnicy).
Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21.00
29 marca 2013 – Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa
10.00 – Droga Krzyżowa dla wszystkich
15.00 – Godzina Miłosierdzia. Rozpoczęcie Nowenny
do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku (Liturgia Słowa, Adoracja
Krzyża, Komunia św. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Bożego Grobu)
Po liturgii Gorzkie Żale
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00
Obowiązuje post ścisły
30 marca 2013:
Wielka Sobota
7.00 – 19.00 – Adoracja przy Bożym Grobie
9.00 – Wspólna adoracja przy Bożym Grobie i Nowenna
do Miłosierdzia Bożego
9.30 – 15.00 – Święcenie pokarmów (co pół godziny)
Wigilia Paschalna
19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece)
31 marca 2013 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Godz. 6.00 – Rezurekcja (Procesja Rezurekcyjna i Msza św.)
Msze św.: godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
17.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

DZIĘKUJEMY CI OJCZE ŚWIĘTY BENEDYKCIE XVI
(więcej na str. 2)

ABDYKACJA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI...
Najdrożsi Bracia, zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby
zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed
Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty
sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie
tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować
łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez
kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach
osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego,
w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy
Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00,
rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają
kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar
mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece
Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją
matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał
służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

Decyzja o abdykacji Ojca Świętego Benedykta XVI spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Poniżej zamieszczamy
oficjalne oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopat Polski do Papieża Benedykta XVI oraz wypowiedź Ks. Macieja
Mroczka CM zamieszczoną w Gazecie Wrocławskiej we wtorek 12 lutego 2013 r. w artykule; "Wrocławscy księża o abdykacji
papieża".
„Przyjmujemy z wiarą i zaufaniem Twoją, Ojcze
Ksiądz
Maciej
Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla
Mroczek, wikary z parafii
współczesnego świata i Kościoła” - napisali biskupi
św. Józefa Rzemieślnika
polscy do papieża Benedykta XVI. Telegram wystosowało
przy ul. Krakowskiej,
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
miał okazję osobiście
Biskupi polscy zapewniają Ojca Świętego: „W tak
spotkać
papieża
niełatwych
czasach,
naznaczonych
wieloma
Benedykta XVI w trakcie
sprzecznościami i wyzwaniami, jesteś dla nas
Światowych
Dni
i pozostaniesz świadkiem żywej wiary w Jezusa Chrystusa Młodzieży w Kolonii w 2005 roku. - Mieliśmy wtedy
Zmartwychwstałego”. W imieniu Kościoła w Polsce spotkanie kleryków z całego świata w jednym z kościołów,
dziękują mu „za ponad siedmioletnią posługę Świadka stałem akurat przy barierkach i gdy papież przechodził
Wiary, Następcy św. Piotra i teologa ukazującego głębię zatrzymał się obok mnie, pozdrowił i podał rękę Ewangelii”. Polacy są wdzięczni Ojcu Świętemu zwłaszcza wspomina ks. Maciej. Wydawał się niższy niż był wtedy
za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, pielgrzymkę do prezentowany w telewizji, ale bardzo serdeczny i taki
naszej ojczyzny i słowa kierowane do nas po polsku. uśmiechnięty - dodaje.
„Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłaszcza na - To prawda, decyzja papieża była zaskoczeniem, ale
Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię w zdrowiu i wspierał Benedykt XVI sugerował coś takiego w swojej książce
swą łaską” – zapewniają biskupi.
"Światłość świata" - mówi ksiądz Maciej. Był tam fragment,
Prezydium KEP tworzą: przewodniczący KEP abp Józef
który mówił o tym, że gdy nie będzie miał już sił, to jego
Michalik, zastępca przewodniczącego KEP abp Stanisław
moralnym obowiązkiem będzie zrezygnowanie z urzędu Gądecki oraz bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP.
dodaje.
opracow: Aleksandra Cieśla
W środę, 27 lutego 2013 r. o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia w naszym kościele. W ten
sposób dziękowaliśmy Bogu za ten piękny czas Pontyfikatu Benedykta XVI. Natomiast w czwartek, 28 lutego 2013 r.
o godz. 20.00 rozległ się głos dzwonu przykościelnego oraz odśpiewaliśmy Te Deum...
MODLITWA ZA BENEDYKTA XVI ORAZ O WYBÓR JEGO NASTĘPCY
Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, emerytowanym Papieżem Benedyktem XVI i prowadź go
w Swej łaskawości, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał. Obdarz go zdrowiem.
Łaskawy Boże, natchnij grono Kardynałów Świętego Kościoła Katolickiego, aby wybrali następcę Św. Piotra zgodnie z
Twoją przenajświętszą wolą. Niech nowy Papież poprowadzi nas drogą wiary, nadziei i miłości, a wspólnocie ludzi
wierzących niech towarzyszy cicha, lecz wierna ofiara modlitwy i cierpienia Benedykta XVI. Amen.
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NIEDZIELNA EWANGELIA...
3 III - Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
10 III - Łk 15, 1-3. 11-32 Przypowieść o synu marnotrawnym
17 III - J 8, 1-11 Od tej chwili już nie grzesz
24 III - Łk 22, 14 – 23, 56 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.
31 III - J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby wzrastało poszanowanie przyrody i świadomość, że całe stworzenie
jest dziełem Boga powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
INTENCJA MISYJNA: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Jana 13, 12-35. Miłość usługująca.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Dałem Wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem (J 13, 15).
Te słowa należy rozumieć w tym sensie, że obmycie nóg apostołom, uczynione przez Chrystusa jest symbolem największej
posługi Chrystusa, Jego krzyżowej śmierci, koniecznej dla naszego zbawienia. Dzięki tej posłudze zostały usunięte
przeszkody do zbawienia, grzechy. Będą one zmyte na skutek działania sakramentów świętych, których owocność płynie
z zasług Męki i Śmierci Chrystusa. Miłość i pokora to dwie nieodłączne chrześcijańskie postawy. Trzeba je praktykować
naśladując Chrystusa, który w duchu miłości złoży ofiarę z własnego życia, poniżając się przy tym w swoim Bóstwie
i Człowieczeństwie.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MARZEC: Usługiwanie drugiemu człowiekowi.
PATRONKA MIESIĄCA MARCA: Św. Ludwika De Marillac (15 marca)
Św. Ludwika urodziła się 12 sierpnia 1591 r. w Paryżu. W 1613 r. wyszła za mąż za Antoniego Le Gras, który zmarł 12 lat
później, pozostawiając Ludwikę z nieletnim synem. Po śmierci męża (1625) pod kierownictwem Św. Wincentego a Paulo
wspomagała ubogich i chorych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia. Była współzałożycielką (29 listopada 1633) i pierwszą
przełożoną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zmarła 15 marca 1660 r. w Paryżu.

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO...

Abyśmy mieli dar wytrwałości w codziennym sięganiu do Pisma Świętego i otwierali się na jego mądrość w kształtowaniu
naszej miłości do Boga i człowieka.

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ...

Aby czas Wielkiego Postu zaowocował głębszym nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w rodzinie i w życiu
społecznym.

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
W związku z abdykacją papieża Benedykta XVI nastąpiła zmiana projekcji filmów. Dokumentalny film
przedstawiający sylwetkę kardynała Josepha Ratzingera został przesunięty na dzień abdykacji, czyli 28 II.
KAROL - PAPIEŻ, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM cz. I - 7 III, godz. 18.40, cz. II - 14 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.
PRZED SKLEPEM JUBILERA 21 III, godz. 18.40
"Przed sklepem jubilera". Dwie sztuki Karola Wojtyły doczekały się filmowych adaptacji. Krzysztof Zanussi przeniósł
w 1997 roku na ekran "Brata naszego Boga", ale jeszcze wcześniej, bo w roku 1988, Michael Anderson, znany amerykański
reżyser, autor kilku kasowych przebojów, zrealizował w międzynarodowej koprodukcji i obsadzie ekranizację
młodzieńczego dramatu Papieża "Przed sklepem jubilera". Wydane obecnie na kasecie przez firmę Hagi Film i Video dzieło
naszego wielkiego Rodaka jest apoteozą zwykłej ludzkiej miłości, rozdartej między zmysłowością a duchowością. Dla
Karola Wojtyły prawdziwą miłością jest znalezienie siebie w drugim człowieku, a miłość małżeńska opiera się na
budowaniu pomostu między przeszłością a przyszłością. Film ukazuje losy ludzi, którzy kochają - choć nie każdy z nich
uświadamia sobie, na czym polega dążenie do miłości spełnionej. CZAS: 101 min.
Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa
Zdjęcia: Grzegorz Sobczak., zbiory archiwalne parafian
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10; Gorzkie Żale o godz. 17.00,
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00;
Drogi krzyżowe: w piątki Wielkiego Postu o godz.: 9.00, 17.00 i 18.00;
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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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...

KOMUNIKAT DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH W ZWIĄZKU Z PEREGRYNACJĄ
KRZYŻA WIELKOPIĄTKOWEGO BŁ. JANA PAWŁA II W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
Umiłowani Archidiecezjanie!
Ojciec Święty Benedykt XVI zainaugurował 11
października 2012 r. w całym Kościele Powszechnym ROK
WIARY. W związku z tym, Papież zachęca do różnych
inicjatyw, aby ten Rok Wiary przeżyć w sposób najbardziej
efektywny i właściwy, w służbie wiary i ewangelizacji.
W programie duszpasterskim, podjętym w naszej
Archidiecezji, zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się
PEREGRYNACJA KRZYŻA WIELKOPIĄTKOWEGO Bł. JANA
PAWŁA II w parafiach naszej Archidiecezji Wrocławskiej.
Peregrynacja rozpocznie się w Środę Popielcową 2013 roku
w Archikatedrze Wrocławskiej. Zakończenie Peregrynacji
nastąpi, również w Archikatedrze, w dniu 2 lutego 2014 r.,
w Święto Ofiarowania Pańskiego.
Może
ktoś
zapytać:
Po
co
peregrynacja
wielkopiątkowego krzyża bł. Jana Pawła II? Przemawia za
tym wiele duszpasterskich racji. Wielu z nas zachowuje w
sercu tę scenę, gdy bł. Jan Paweł II, w Wielki Piątek 2005 r.,
w czasie Drogi Krzyżowej, pozostając w swojej kaplicy, tulił
w ramionach prosty, drewniany krzyż. Gest Papieża
pozostał z nami jako symbol. Z jednej strony Papież złożył
na nim swoje ludzkie cierpienie, utrudzenie i ból. Z drugiej
zaś bezwarunkowo przyjął cierpienie, utrudzenie i ból,
które wybór krzyża ze sobą przynosi. Po śmierci Papieża
ten krzyż stał się symbolem jego pontyfikatu. Po
beatyfikacji jest relikwią bł. Jana Pawła II. To relikwia
wyjątkowa, mówi nam o tym, czym krzyż był w życiu
Błogosławionego, jaką miłością go ukochał i jaką czcią
darzył. Umiłowanie krzyża jest umiłowaniem Tego, Który
na nim zawisł – Chrystusa. Krzyż wielkopiątkowy bł. Jana
Pawła II jest milczącym „Świadkiem”, że Ojciec Święty był
człowiekiem Krzyża Chrystusowego. Był heroldem
Ewangelii Krzyża, z determinacją przekazującym prawdę
krzyża:
Czyż krzyż nie jest orędziem miłości Chrystusa, Syna
Bożego, który nas ukochał aż do śmierci na krzyżu? Tak, oto
krzyż jest pierwszą literą Bożego alfabetu. Krzyż jest
nierozerwalnie związany z naszym życiem. Jezus nas nie
oszukuje, nie zostawia nas samych na krzyżu: On potrafi
przemienić ciemne noce smutku w poranki nadziei.
Przyjęty krzyż rodzi zbawienie i owocuje spokojem. Krzyż
bez Boga przygniata, z Bogiem daje odkupienie i zbawia
(1998).
Sam krzyż ma historię niezwykłą. Wyrzeźbił go
w 1997 r. pan Stanisław Trafalski i podarował swojej
przykutej do wózka żonie. Przez trzy lata ten krucyfiks
wisiał nad jej łóżkiem. Kobieta przemodliła przed nim wiele
godzin. W dniu, gdy z pielgrzymką do Watykanu wybierali
się mieszkańcy z gminy, artysta zdjął krzyż ze ściany, aby
mógł być podarowany Papieżowi. W ten sposób krzyż
wyruszył w swoją pierwszą podróż. Krucyfiks został
ofiarowany Ojcu Świętemu przy okazji spotkania w
Watykanie z samorządowcami. Trafił później do pokoju
sekretarza Jana Pawła II abp. Mieczysława Mokrzyckiego.
Kiedy podczas Drogi Krzyżowej Ojciec Święty poprosił
o krzyż, przyniesiono mu właśnie ten.
Przed nami wydarzenie wyjątkowe, które przeżywać
będziemy w Roku Wiary: Peregrynacja Wielkopiątkowego
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Krzyża Bł. Jana Pawła II w dekanatach
i parafiach, a także we Wspólnotach
Zakonnych
Żeńskich
naszej
Archidiecezji. To szansa, aby przez
parafie, świątynie i nasze domy
przepłynął żywy nurt modlitwy.
Temat Peregrynacji Krzyża
Papieskiego brzmi: WITAJ KRZYŻU,
NADZIEJO NASZA JEDYNA. To
zawołanie
inspiruje,
by
odpowiedzialnie wziąć krzyż, objąć go
całym sercem, przylgnąć bardziej do Chrystusa, jako
peregrynacyjny dar serca wypływający z treści Roku Wiary.
Spotkanie z Chrystusem, który umarł dla naszego
zbawienia na krzyżu, dając świadectwo swojej miłości do
Ojca i do człowieka, staje się szczególnym wydarzeniem
wzywającym do wyznania wiary. Peregrynacja będzie też
okazją do przebłagania i przeproszenia Boga, jak również
do bezwzględnego zadośćuczynienia za profanację krzyża
w naszej Ojczyźnie. Wędrowanie Krzyża Papieskiego
w Roku Wiary będzie okazją do ożywienia i pogłębienia
wiary osobistej, jak również ubogacenia naszego życia
świadectwem wiary bł. Jana Pawła II.
Umiłowani - Siostry i Bracia!
Zachęcam Was bardzo serdecznie do licznego
uczestnictwa w liturgii nawiedzenia krzyża. Przybywając
na organizowane w parafiach nabożeństwa i adoracje,
będziecie w ten sposób wyrażać swoją wiarę, żywo
włączając się w dzieło nowej ewangelizacji. Zachęcam Was,
abyście podejmowali wysiłek przystępowania do
spowiedzi, przyjmowali Komunię Świętą z czystym sercem
i byli otwarci na słuchanie Słowa Bożego. Trwajmy przy
Chrystusie ukrzyżowanym. Prośmy, przez wstawiennictwo
naszego błogosławionego Rodaka, o wiarę, nadzieję
i miłość dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że przyjmując ten
krzyż, przyjmujemy też misję, która wiąże się
z peregrynacją: misję modlitewną, misję wewnętrznego
nawrócenia, wewnętrznego zbliżenia się do Chrystusa
ukrzyżowanego. Wędrówka krzyża staje się szansą na
osobiste zanurzenie w strumieniach Bożej łaski. Dokonać
się to może w czasie wspólnotowego i adoracyjnego
trwania przy krzyżu. Dlatego zapraszam do przyjścia na
spotkania, aby ta święta łaska mogła nas obmyć i napoić.
Zachęcam Was do modlitwy za pośrednictwem
bł. Jana Pawła II. Zachęcam do przynoszenia pod ten
szczególny krzyż naszych szczerych modlitw, naszych
czuwań, podziękowań, ale też trosk, niepokojów i słabości.
Stawajmy pod krzyżem i tulmy się do niego sercem tak, jak
czynił to bł. Jan Paweł II w czasie pamiętnej Drogi
Krzyżowej. Nie pozwólmy, aby w chwili, gdy pod krzyżem
Chrystusa stoją Maryja, św. Jan i św. Maria Magdalena
zabrakło nas. Tylko Ci, którzy umiłują krzyż, mogą dostąpić
chwały zmartwychwstania, którą zapowiedział Jezus
Chrystus.
Na czas Peregrynacji Krzyża Bł. Jana Pawła II
wszystkim z serca błogosławię
+ Marian Gołębiewski Arcybiskup
Metropolita Wrocławski

Bolesław Dobrowolski

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
MĄDROŚĆ BOŻA

W ogłoszonym przez Benedykta XVI
Roku Wiary, my – chrześcijanie, katolicy –
mamy obowiązek jak najlepiej poznać Boga. Niektóre
wyznania na wschodzie posiadają narzędzie do modlitwy,
podobne do naszego różańca. Na nitce znajduje się
dziewięćdziesiąt dziewięć paciorków, a każdy z nich
wyraża jeden przymiot Boży, przykładowo: wielki,
wszechmocny, sprawiedliwy, miłosierny, mądry itd.
Ostatni, setny paciorek, oznacza nieosiągalną w tym życiu
miłość. Ta miłość została zesłana z nieba przez Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, tylko nam. Kto Go przyjmuje,
przyjmuje Jego miłość. W swoich rozważaniach zajmuję się
jednym z przymiotów Boga, mądrością.
Napisano, że mądrość została stworzona jako
pierwsza i że pochodzi od Boga. Boga można poznać przez
Jego dzieła, które otaczają nas zawsze i wszędzie.
Obserwujemy nieskończenie wielki kosmos i pomimo jego
wielkości, panuje w nim porządek i zachwycające nas
piękno. Niektóre osoby się temu przyglądają, badają to,
zdobywają wiedzę, aż wreszcie przekazują ją dalej. Nadają
gwiazdom nazwy jak Wielka i Mała Niedźwiedzica, Wega,
Syriusz, Orion, Pegaz. W tej ogromnej przestrzeni
występują tzw. mgławice, czyli złożone z różnych
substancji, wybuchające gazy, które wyrzucają fragmenty
swojej materii, pędzącej jako komety, aż wreszcie
natrafiającej na swoją orbitę, przez co tworzy nową
gwiazdę. Stare gwiazdy gasną, niektóre też wybuchają
rodząc komety. Występuje też pasmo miliardów gwiazd,
zwane Drogą Mleczną. W niej pojawia się Układ Słoneczny,
złożony z otoczonych księżycami dziewięciu planet
krążących wokół Słońca – Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa,

Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona. Wszystkie te
planety, poza Ziemią, są za zimne lub za gorące, aby
sprzyjać warunkom życiowym – nasza Ziemia została
natomiast tak stworzona, aby niczego nam nie brakło.
Bóg dał nam życie, które jest dla nas największą
wartością. Człowiek pragnie żyć nawet w najbardziej
ekstremalnych warunkach i nie chce umierać. Dlatego też
Bóg oprócz życia doczesnego obdarowuje nas życiem
wiecznym.
W Księdze Rodzaju znajduje się artystyczny opis
aktu stwórczego. Stwórca powołuje do życia stworzenia.
Początkowo „Ziemia była bezładem i pustkowiem” (Rdz 1,
2). W dzisiejszej nauce bezładem nazywa się chaos
występujący chociażby w gwiazdach. Z chaosu wyłania się
harmonia. Nasza Ziemia może więc pochodzić z gwiazdy.
Pustkowie oznacza natomiast brak form życia. Początkowo
również „ciemność była nad bezmiarem powierzchni wód”
(Rdz 1, 2). Aby to wyjaśnić, trzeba poznać rządzące
przyrodą prawa. Dotyczy to między innymi Słońca jako
ogromnej kuli złożonej ze zwartych ze sobą skał, które pod
wpływem wysokiej temperatury znajdują się w stanie
ciekłym lub gazowym. Niekiedy dochodzi do wybuchu, co
rozpędza chmury, stąd ciemność. Autor Księgi Rodzaju
wspomina również, że „Duch Boży unosił się ponad
wodami” (Rdz 1, 2). To z kolei oznacza, że kierowała tym
Boża Opatrzność, bo kto inny mógłby wymyślić i uczynić
takie dzieła, jak nie wszechmogący Bóg.
My teraz możemy wyśpiewać za psalmistą: „Jak
liczne są dzieła Twoje, Panie. Ty wszystko mądrze
uczyniłeś: ziemia jest pełna Twych stworzeń” (Ps 104, 24).

Z ŻYCIA PARAFII...

Ks. Józef Kapias CM
DUCHOWNA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Duchowa adopcja dziecka poczętego
jest szczególną formą włączenia się w obronę
życia. Polega ona na modlitewnym przyjęciu pod opiekę
jednego dziecka poczętego, które zagrożone jest utratą
życia w łanie matki (np. poprzez aborcję). Modlitewna
opieka trwa dziewięć miesięcy. Imię dziecka, za które
zanoszona jest modlitwa, zna tylko Bóg. Podczas modlitwy
zanosi się prośbę także za rodziców poczętego dziecka, aby
otoczyli je miłością i dobrze wychowali. Po zakończeniu
jednej duchowej adopcji, można podjąć następną.
Osoba, która podejmuje duchową adopcję,
otrzymuje deklarację duchowej adopcji i zobowiązuje się
każdego dnia przez dziewięć miesięcy do:
- odmawiania specjalnej modlitwy w intencji dziecka
poczętego;
- odmawiania jednego dziesiątka różańca dziennie;
- zrobienia dobrego uczynku.
Przyjęcie duchowej adopcji odbywa się podczas
liturgii organizowanej w Dniu Świętości Życia, czyli
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III).

Wypowiada się wówczas formułę
przyrzeczenia,
składając
swoje
zobowiązania na ręce kapłana.
Przygotowanie do podjęcia
dzieła duchowej adopcji jest triduum,
trzy dni modlitwy przed najświętszym
Sakramentem
i udział we Mszy świętej.
Każdy 25-ty dzień miesiąca, od marca do grudnia
jest dniem skupienia dla wszystkich obrońców życia
i modlitwy w intencji rodzin.
W naszej parafii, p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we
Wrocławiu po raz pierwszy uroczyście podjęliśmy, 25
marca 2011 r. w czasie Mszy świętych o godz. 8.30 i 18.00
celebrowanych przez Ks. proboszcza Józefa Kapiasa CM.
W tym roku, w związku z przesunięciem
uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca w tym
roku przypada w Wielkim Tygodniu) uroczystego przyjęcia
do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego dokonamy
8 kwietnia 2013 r. Serdecznie zapraszamy.
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PRZEMYŚLENIA PARAFIAN...

Ewa Mazurek
INSTYTUTY ŚWIECKIE JAKO FORMA ŻYCIA KONSEKROWANEGO W ŚWIECIE CZ. II
"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.
Warunki przyjęcia do Instytutu świeckiego
jakkolwiek są różne w różnych Instytutach, to jednak
można wskazać te, które są wspólne dla wszystkich:
ukończony 21 rok życia, a nieprzekroczone 35 lat (wyjątki
są dopuszczalne i pozostają w decyzji osób
odpowiedzialnych), stan panieński, gotowość do podjęcia
osobistej formacji, dyspozycyjność do włączenia się we
wspólnotowe życie instytutu (np. comiesięczne spotkania,
doroczne rekolekcje), samodzielność ekonomiczna,
wystarczające zdrowie.
Członkowie Instytutów świeckich nie podejmują
wspólnych zadań czy dzieł. Szczególne posłannictwo
instytutów mieści się w obrębie specjalnego zadania
Kościoła współczesnego, jakim jest nowa ewangelizacja.
Członkowie instytutów czynią to, poprzez uwrażliwianie
i przenikanie otaczającej rzeczywistości duchem
chrześcijańskim, przez służbę w różnych stowarzyszeniach,
grupach kościelnych. Stosownie do zdolności i możliwości
w sposób czynny i odpowiedzialny są obecni w
najróżniejszych środowiskach świeckich (bo to jest ich
rzeczywistość teologiczna i laboratorium wiary, jak
powiedział papież Paweł VI).
Jak wygląda życie ślubami, realizacja ślubów
w instytucie świeckim?
Aby dostrzec Pana przechodzącego drogami
współczesnego świata i owocnie współpracować
w zbawczym planie Boga, świeccy konsekrowani składają
śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Ślub
czystości,
świeccy
konsekrowani
realizują
w środowisku koedukacyjnym, dlatego muszą sobie
wypracować i wymodlić w stosunku do wszystkich ludzi
postawę otwartą, serdeczną, pełną Chrystusowej miłości
i szacunku a zarazem roztropności. Przeżywają oni bowiem
te same trudności, co każdy samotny człowiek w świecie,
na wszystkich etapach życia. Starają się więc szczególnie
zacieśniać więź z Chrystusem jako Przyjacielem,
Oblubieńcem - włączając się w Chrystusową oblubieńczą
miłość do każdego człowieka, a równocześnie odnajdując
Chrystusa w ludziach.
Ślub ubóstwa przeżywają jako zjednoczenie z Chrystusem
ubogim. Podstawą utrzymania jest wynagrodzenie za pracę.
Świeccy konsekrowani zachowują prawo własności
prywatnej, jednak są tylko zarządcami tak zarobionych
pieniędzy, jak i innych własności. Styl ubóstwa, w pewnym
sensie nakreśla środowisko, w którym żyją i pracują.
Realizując ślub ubóstwa zwracają uwagę, by służyć ludziom
nie tylko dobrami materialnymi, ale czasem zdolnościami,
umiejętnościami, wiedzą itp., a przede wszystkim samym
sobą. Jak każdy człowiek świecki - muszą liczyć się
z możliwością utraty pracy, mieszkania, zdrowia
i przeżywaniem z innymi tych samych zagrożeń, jakie niosą
konkretne okoliczności życia.
Ślub posłuszeństwa, to zjednoczenie z Chrystusem
posłusznym Ojcu. Świeccy konsekrowani starają się
spełniać wolę Bożą. Odczytują ją przez wsłuchiwanie się
w słowa Ewangelii, w potrzeby ludzi z ich środowisk,
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w wymogi przełożonych w pracy zawodowej, społecznej,
w głos hierarchii Kościoła i wskazania kierunków
zaangażowania, w wypowiedzi Stolicy Apostolskiej rozważając je na modlitwie. Równocześnie dochowują
wierności wymogom własnych Konstytucji, jak również
wierzą, że Chrystus mówi do nich przez osoby
odpowiedzialne
w
instytucie.
Natomiast
rola
odpowiedzialnych w instytucie świeckim polega na
służeniu pomocą w odczytywaniu tego, czego Bóg oczekuje
od konkretnej osoby i dopomaganiu w życiu według
charyzmatu i duchowości danego Instytutu. W praktyce
decyzja pozostaje w zasadzie w rękach poszczególnych
osób. Wymaga to wielkiej osobistej odpowiedzialności. Całe
oddanie się Bogu zanurzone jest w modlitwie i życiu
sakramentalnym. To winno prowadzić do coraz większej
dyspozycyjności, by Chrystus mógł swobodnie posługiwać
się świeckimi konsekrowanymi w swym dziele zbawiania
ludzi.
Czy życie w instytucie świeckim jest łatwiejsze
od życia w zakonie?
Jest na pewno trudne. Wymaga życia radykalizmem
Ewangelii w warunkach nie zawsze sprzyjających. Jest
życiem samotnym, choć w tłumie i wśród ludzi. Często pod
prąd. Wymaga ścisłej więzi z Chrystusem na co dzień
i równoczesnego ogromnego otwarcia się na ludzi. Wymaga
samodzielności w podejmowaniu decyzji i gotowości
służenia braciom. Osoby nie są jednak pozostawione
samym sobie. Instytuty opracowują programy formacji
czasowej i ciągłej, które realizowane są w czasie spotkań
indywidualnych czy wspólnotowych.
Co daje instytut świeckim konsekrowanym?
Przede wszystkim wspólnotę ducha, która stanowi
duże oparcie i przeświadczenie, że w dążeniu do coraz
większego zjednoczenia z Bogiem i w służbie ludziom - nie
są sami. Chociaż nie mieszkają razem, starają się budować
więź braterską między sobą. Chrystus wybiera osoby
takimi, jakie są: bardzo różne, obciążone słabościami,
zranieniami i łączy je w daną wspólnotę. Im bardziej
konsekrowani żyją w bezpośredniej więzi z Chrystusem,
tym bliżsi są sobie. Dużym oparciem jest pomoc
Odpowiedzialnych, ich indywidualne towarzyszenie
każdemu. Osoby łączy między sobą codzienny udział we
Mszy św. (choć nieraz są oni daleko od siebie), odmawianie
Liturgii Godzin, miesięczne dni skupienia i wspólne
spotkania z wymianą myśli na temat fragmentu Ewangelii,
problemów środowisk, przeżywania konsekracji itp. oraz
roczne wspólne rekolekcje. Instytut dając Konstytucje,
pomaga osobom odkrywać drogę do Boga i pozwala
wypracować indywidualny styl apostołowania.
W jaki sposób promuje się instytuty świeckie
w Kościele i świecie?
Najskuteczniejszą
promocją
jest
osobiste
świadectwo życia świeckich konsekrowanych. I tego nie
zastąpi żadna najnowocześniejsza forma promocji.
Świat potrzebuje ludzi, którzy pokażą, że są gotowi dawać
siebie bezinteresownie innym. Instytuty wykorzystują

jednak współczesne formy informacji, tak w postaci
książkowej jak elektronicznej.
Więcej informacji
można znaleźć w następujących
pozycjach książkowych:
- "Kodeks Prawa Kanonicznego", 1984, Pallotinum, Kan. 710730,
- "Dla Boga i świata. Świeccy konsekrowani". Jedność, Kielce
1993,
- "W sercu świata. Świeccy konsekrowani". Wyd. Poligrafii
Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1998
(skierowana szczególnie do ludzi szukających swej drogi
życiowej),
- "Instytuty świeckie - nowa forma powołania w Kościele".
Anamnesis 23, Sandomierz 2000 r.,
- "Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie
"ProvidaMaterEcclesia". Lublin 1997,
- "Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie. Wypowiedzi
Kościoła na temat Instytutów świeckich". Wyd. II "Polyhymia",
Lublin 2003, oprac. ks. Marek Chmielewski,
- ks. Piotr Walkiewicz, "Duchowość świeckich konsekrowanych".
Polyhymia, Lublin 2003 r.
Istnieje również strona internetowa, na której reprezentują się
różne instytuty a także znajdziemy tam wiele ciekawych
Opracowano w oparciu o Informator Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich w Polsce - Istnieją także Instytuty
Świeckie, Kraków-Warszawa 2005 oraz ulotkę informacyjną

informacji i artykułów. Jest to strona Krajowej Konferencji
Instytutów Świeckich - www.kkis.pl ( ul. Garwolińska 9 m 11, 04348 Warszawa).
W celu udzielenia pomocy osobom poszukującym tej drogi
życia otwarto w roku 1994 Poradnię Powołaniową - Instytuty
Świeckie, przy Bazylice Mariackiej w Krakowie, pl. Mariacki 5,
31-942 Kraków, e-mail: tadeusz-66@interia.pl. Można tam
kierować wszelkie zapytania, uzyskać różne
materiały i kontakt z poszczególnymi instytutami.
Przykładowe Instytuty pochodzenia rodzimego:
Instytut Świecki Chrystusa Króla, Instytut Chrystusa Króla
i Maryi Matki Królowej, Instytut Świecki Chrystusa
Odkupiciela Człowieka, Świecki Instytut Karmelitański
"Elianum", Instytut Świecki Misjonarek Chrystus, Instytut
Terezjański, Instytut Służebnic Ołtarza, Instytut Trójcy
Przenajświętszej, Instytut Świecki "Veritas et Caritas", ...
oraz przykładowe Instytuty pochodzenia zagranicznego:
Instytut Świecki "Caritas Christi", Świecki Instytut
Dominikański z Orleanu, FraterniteJesus Caritas (F. J. C),
Misjonarki
Cierpiących
Chrystus
Nadzieją
(Missionariedegl'Infermi),
Instytut
Świecki
kapłanów
Misjonarzy Królewskości Chrystusa, Instytut Świecki
"Ochotniczki Księdza Bosko" (VDB - Volontarie di Don Bosco),
Instytut Świecki SpigolatricidellaChiesa, ...
"Dla Boga i świata Instytuty Świeckie" a także "W sercu świata.
Świeccy konsekrowani". Wyd. Poligrafii Inspektoratu
Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1998.

MYŚLI NAJMŁODSZYCH PARAFIAN...

Tymoteusz Abramek

REKOLEKCJE W KONARACH
Pomiędzy
świętami
Bożego
Narodzenia i Nowym Rokiem zamierzałem
sobie spokojnie poleniuchować w domu. A tu starszy brat,
nim mama zdążyła zaprotestować, po prostu zabrał mnie
na rekolekcje i już. Zamiast się słodko wysypiać miałem się
zacząć przemieniać w „bożego wojownika”. Sceneria była
niby sprzyjająca ( zamek Konar w Konarach), praca
w grupkach uczyła jak przywdziewać „bożą zbroję” i …
I tylko ja byłem niezadowolony. Ale, sami wiecie, Pan Bóg
ma swoje sposoby na nasze ludzkie „muchy w nosie”.

otacza ze wszystkich stron i nie walczy fair.
Tak naprawdę, ciągle myślimy, że nic nie
możemy, bo wciąż polegamy na sobie.
Rzeczywiście, my może jesteśmy bezsilni.
Ale Bóg? On przecież jest wszechmocny.
No to wierzę czy nie wierzę? Jeżeli
wierzę w tę Bożą wszechmoc to mam
walczyć i nie zlęknąć się nawet, gdy
stosunek sił po ludzku przekreśla moje
szanse na zwycięstwo. Nie mam się nad
tym zastanawiać i niepotrzebnie bać. Moją
sprawą jest „przywdziać bożą zbroję”
i walczyć. A co to jest ta „boża zbroja” i jak
się ją nakłada. No więc tak: hełm chroni od
złych myśli a … A co ja Wam będę
opowiadał. Po prostu jedźcie na rekolekcje
i już.

Zrozumiałem, że trzeba po prostu inaczej popatrzeć
na świat gdy pewnej nocy te fragmenty z Księgi Sędziów,
które czytaliśmy i omawialiśmy po prostu jakby ożyły
w moim śnie. Przeżyłem całe to bezkrwawe starcie
Izraelitów z Madianitami jakbym tam był. A kiedy się
obudziłem, to nagle do mnie dotarło, że właściwie to nic się
od tamtych czasów nie zmieniło. Tak jak Izraelici jesteśmy w mniejszości. I często tak przytłoczeni przez zło,
że aż przekonani o własnej bezsilności. A zło jest silne,
___________________________________________________________________________________________
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:
Georg Ratzinger "Mój brat, Papież" 32,90 zł
Bp Grzegorz Ryś "Rekolekcje. Modlitwa, post, jałmużna" 19,90 zł
"Grzechy w kratkę" O spowiedzi z Piotrem Jordanem Śliwińskim
OFMCap rozmawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska 29,90 zł
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Piotr Koruba

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...

KORPORAŁ A PURYFIKATERZ, CZYLI CO JEST CZYM NA STOLIKU MINISTRANTÓW
Podczas Mszy Świętej ministrant lub
lektor wielokrotnie podchodzi do ołtarza,
przynosząc elementy składające się na
naczynia i bieliznę liturgiczną. Każdy
przedmiot ma swoją symbolikę
religijną oraz praktyczne
przeznaczenie w czasie odprawiania Eucharystii. W tym
krótkim tekście spróbuję przybliżyć wszystkim przedmioty,
które przynosimy do ołtarza bądź podajemy kapłanowi. Mam
nadzieję, że niewielkie przypomnienie przyda się również
drogim kolegom – ministrantom i lektorom.
Kielich
Jeżeli miałbym określić, które z naczyń
liturgicznych z perspektywy posługującego do Mszy jest
najważniejsze, to bez zastanowienia wskazałbym kielich.
Wykonany najczęściej ze srebra, pozłacany i otaczany
największą troską w rękach ministranta. Ułożone są na nim
kolejno inne paramenty liturgiczne:
Puryfikaterz
Płócienny ręczniczek służący do obmycia
(puryfikacji) kielicha pod koniec liturgii. Zwykle każdy
kapłan używa osobistego puryfikaterza.
Patena
Bezpośrednio na puryfikaterzu leży metalowa
pozłacana tacka służąca do umieszczenia na niej hostii.
Często stanowi wraz z kielichem komplet. Wyróżnia się
również tzw. patenę głęboką, w której oprócz hostii
trzymane są komunikanty dla wiernych oraz pateny,
z jakimi ministranci asystują przy udzielaniu przez
kapłanów Komunii Świętej.

CO MINISTRANCI ROBIĄ ZIMĄ?
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Palka
Kolejnym elementem ubioru kielicha jest
usztywniany tekturką lniany czworobok, służący do
nakrywania kielicha w celu ochrony np. przed owadami.
Zwykle element ten jest zdobiony zgodnie z przypadającym
okresem liturgicznym.
Korporał
Złożony niewielki obrus zakrywającym palkę to
korporał. Jest to kwadratowe płótno, składane na 9 części,
na którym rozkłada się naczynia liturgiczne (kielich, patenę
czy monstrancja).
Symbolizuje całun, w którym Ciało Pańskie spoczywało
w grobie. Na korporale znajduje się mały, czerwony
krzyżyk.
Puszka (cyborium)
Jest to naczynie służące do przechowywania
komunikantów w tabernakulum poza mszą. Są używane
przez kapłanów podczas udzielania Komunii Świętej.
Przynoszone są na ołtarz wraz z kielichem na ofiarowanie.
Ampułki
Dwa szklane wazoniki służące do przechowania
wody i wina, które zostają zmieszane w kielichu przez
kapłana. Podczas uwielbienia ampułka z wodą używana
jest przy puryfikacji.
Lawaterz (lavabo)
Do obmycia dłoni kapłana podczas ofiarowania
służy metalowy lub szklany dzbanek z wodą wraz z misą
i płóciennym ręcznikiem. Inne przykłady zastosowania
lawaterza z misą dotyczą obecności biskupa np.
oczyszczenie dłoni po udzieleniu Komunii Świętej.

MODLITWY…
RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
Różaniec się z siedmiu tajemnic. Każda tajemnica,
poza siódmą, składa się z Pięciu Ojcze nasz oraz jednego
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu odmawianemu na
koniec tajemnicy. Ostatnia, siódma tajemnica składa się z
trzech Ojcze Nasz oraz jednego Chwała Ojcu i Synowi, i
Duchowi Świętemu na koniec tajemnicy. Odmawiane 33 razy
Ojcze Nasz to analogia do 33 ziemskich lat Jezusa Chrystusa.
Tajemnica 1 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas
obrzezania
"Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię,
nadano mu imię Jezus." (Łk 2, 21)
Tajemnica 2 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas
modlitwy w ogrodzie
"Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był
jak gęste krople krwi, sączące się na ziemie." (Łk 22, 44)
Tajemnica 3 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas
biczowania
"Wówczas uwolnił się od Barabasza, a Jezusa kazał
ubiczować i wydał na ukrzyżowanie." (Mt 27, 26)
Tajemnica 4 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas
uwieńczenia cierniem
"Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu
na głowę.

I zaczęli

Go

pozdrawiać: <Witaj, Królu

Żydowski.>" (Mk 15, 17-18)
Tajemnica 5 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas
niesienia Krzyża
"A On sam dźwigając Krzyż wyszedł na miejsce zwane
miejscem Czaszki która po hebrajsku nazywa się Golgota."
(J 19, 17)
Tajemnica 6 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas przybijania do Krzyża
„Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego
stronie." (Łk 23, 33)
Tajemnica 7 – Jezus Chrystus przelewa Krew podczas przebicia włócznią
"Lecz, gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i
natychmiast wypłynęła woda i Krew." ( J 19, 33 - 34 )
Obraz: Odpędzenie, Carl Bloch.

________________________________________________________________________________________
Zapraszamy do Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM
e.wydawnictwowam.pl tel. 12 62 93 260, 669 06 00 00
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KRZYŻÓWKA...
1. Imię z chrztu papieża Jana Pawła I

1

2. Nazwisko Jana Pawła I

2

3. Imię z chrztu Benedykta XVI
3

4. Imię z chrztu Jana Pawła II
4

5. Imię papieża z czasów II wojny
światowej (... XII)

5

6. Imię papieża, który rozpoczął
zagraniczne pielgrzymki (... VI)

6

7. Nazwisko Jana XXIII
8. Nazwisko Benedykta XVI

7

9. Nazwisko Jana Pawła II

8

10. Nazwisko Pawła VI
11. łacińska formuła, wygłaszana
po dokonaniu wyboru nowego papieża

9
10
11

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 marca.
W lutym nagrody wygrali: Zdzisława Nowakowska, Barbara Zarzycka, Alicja Woźniak, Elżbieta Gawęcka, Józefa Szmyd.
Składamy serdeczne podziękowania p. Genowefie Śpiewak za złożoną ofiarę na nagrody. Bóg zapłać!

HUMOR...
Na pustyni misjonarz spotyka lwa. Przerażony żegna się i mówi:
- Boże spraw, żeby ta istota miała chrześcijańskie uczucia.
Na to lew przyklęka, żegna się i mówi:
- Boże pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał.
**********
W kancelarii parafialnej kobieta prosi o zaświadczenie, że może zostać matką chrzestną. Podała adres. W kartotece
nie figurowała taka osoba. Na pytanie, dlaczego mówi nieprawdę odpowiedziała, że tam mieszka jej ciotka. To również
okazało się nieprawdą.
- Czy chodzi Pani do kościoła? zapytał ksiądz.
- Raczej nie..., kiedy mam natchnienie do modlitwy, to idę do lasu i tam kontempluję Pana Boga.
- Proponuję więc, aby może udała się Pani po zaświadczenie do gajowego?
- A czy on takie coś wypisze?
- Niech pani zaryzykuje...

POEZJA...
Zofia Sabat

GENIUSZ BOŻY

Ojciec Święty, Jan Paweł II, Geniusz Boży, błogosławiony.
Swoimi pielgrzymkami rozsławił Polskę, Ojczyznę naszą w świecie.
Ojciec Święty, Jan Paweł II, interesował się każdą dziedziną życia.
Ojciec Święty, Jan Paweł II, zostawił nam swoją mądrość, z której możemy korzystać.
Czy potrzeba bazyliki pokoju świata, pod wezwaniem MB Niepokalanie Poczętej we Wrocławiu?
Panie Jezus Chryste, Cudownie zmartwychwstały, ludzkość całego świata, hołd Tobie w uwielbieniu składa!
Nasza wiara jest nam z nieba dana i z radością powinna być przeżywana.
Wierny, oddany Ci lud, z Panem Bogiem.
____________________________________________________________________________________________________________________
HD-PRINT STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91
tel. 71 337 58 75, 513 072 100 studio@hd-print.pl
Zapraszamy od 9.00 - 18.00
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Z KART HISTORII PARAFII...

Marek Zybura Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu
PRZEŻYCIA W FESTUNG BRESLAUDZIENNIKOWE
ZAPISKI KSIĘDZA WALTERA LAßMANNA
Osoba i dokonania ks. Waltera
Laßmanna – pierwszego proboszcza parafii św.
Józefa - zatarły się nieco w pamięci potomnych, dlatego warto
przybliżyć dzisiejszym parafianom jego sylwetkę.
Spośród nielicznych duchownych pozostałych
w mieście po ogłoszeniu go twierdzą, ksiądz Laßmann był
w czasie oblężenia i w dwóch następnych latach do 1947 r.
postacią tu bodaj najbardziej znaną z powodu energii,
ofiarności i pomysłowości, z jakimi niósł nie tylko
duszpasterską pomoc jego mieszkańcom – po wojnie także
Polakom.
Dziennikowe zapiski księdza Waltera Laßmanna
Meine
Erlebnisse
in
der
Festung
Breslau.
Tagebuchaufzeichnungen von Pfarrer Walter Laßmann
pozostają do dzisiaj szerzej nieznane. Ich znajomość ogranicza
się głównie do kręgu parafian autora i ich rodzin z byłej
niemieckiej parafii przy kościele św. Józefa, położonym przy
ulicy Ofener Straße 44-46, dzisiejszej Krakowskiej 44-46. Stało
się tak dlatego, że ksiądz Laßmann swoich Przeżyć w Festung
Breslau nigdy nie opublikował. Spisał je na maszynie
i kolportował w odpisach w środowisku swoich byłych
parafian i mieszkańców tej dzielnicy miasta, skupionych w
Niemczech w stowarzyszeniu Freundeskreis Ohlauer Tor[1].
Swoje przeżycia z Festung Breslau oraz z czasów po
wojnie do wysiedlenia go w 1947 r. z Wrocławia Laßmann
spisał w listopadzie i grudniu 1969 r. podczas pobytu
w sanatorium Bad Mergentheim w Badenii-Wirtembergii.
Obejmujące 129 stron maszynopisu wspomnienia – spisane na
podstawie zachowanych przez autora bieżących, dziennych
notatek, relacji parafian i innych osób, relacji gazetowych
(współczesnych i powojennych) – są dokumentem
historycznym, jednym z nielicznych tego typu dla tego czasu
i miejsca. Stanowią relację, daną przez naocznego świadka
opisywanych wydarzeń nie z perspektywy ich głównych
politycznych czy wojskowych aktorów, mniej lub bardziej
określających ich przebieg, lecz z przedmiotowej perspektywy
ich ofiary. Walter Laßmann był trybikiem w machinie, którą
nie on zbudował i nie on puścił w ruch. Jego kronika jest
zapisem dnia powszedniego w oblężonym mieście, zapisem
walki toczonej przez mieszkańców o przeżycie wśród ruin,
chorób, głodu i strachu. Jest też jednocześnie świadectwem
wielkiego hartu ducha, altruizmu i najgłębszego humanizmu,
do jakiego człowiek jest zdolny w godzinie największej swojej
próby, w warunkach – wydawałoby się – skrajnie po temu
niesprzyjających.
Podczas pracy nad redakcją swoich zapisków Walter
Laßmann sięgnął po relacje obce dla wzmocnienia wrażenie
zdawanej przez niego relacji z autopsji. Taki zabieg nadaje
wspomnieniom Waltera Laßmanna - zdominowanym przez
narrację o własnych obowiązkach, czynnościach i emocjach
duchownego, o losach bliskich mu parafian, znajomych,
przyjaciół – wymiar szerszy, wychodzący z jednej strony poza
topograficzny układ odniesień jego egzystencji w oblężonym
mieście (głównie Przedmieście Oławskie i Ostrów Tumski),
a z drugiej transponujący bardzo osobistą ich wymowę na plan
Stowarzyszenie „Freundeskreis Ohlauer Tor“ założone zostało z
inicjatywy Rudolfa Bedürftiga i Gerharda
Steuera w październiku 1985 r. w Wolfshagen (Niemcy).
[1]

szerszy, bardziej obiektywny, wspólny doświadczeniom ogółu
mieszkańców miasta.
Walter Laßmann był ‘zwykłym’ księdzem parafialnym,
zaangażowanym duszpasterzem z głębi powołania,
wyróżniającym się pod tym względem na pewno na tle swego
środowiska, ale sługą Bożym bez ambicji intelektualnych,
któremu ‘zawodowe’ wykształcenie seminaryjne zaspokajało
wszelkie potrzeby w tej mierze. Nie był zdolny w swoich
zapiskach do głębszej, samodzielnej refleksji historiozoficznej
czy politycznej jak np. jego przełożony przez krótki czas
w kościele św. Maurycego ks. dr Paul Peikert na kartach swojej
kroniki[2]. Laßmann w swoich zapiskach nie podejmuje
samodzielnych przemyśleń lecz odwołuje się do innych
autorytetów określając w ten pośredni sposób swoje własne
stanowisko w przedstawianych kwestiach.
Osobną wartość posiadają wspomnienia pierwszego
proboszcza parafii św. Józefa w odniesieniu do czasów
powojennych, dwóch lat, jakie dane mu było przeżyć
w polskim już Wrocławiu. Nie kryjąc problematyczności
ówczesnych relacji niemiecko-polskich, będącej rezultatem
świeżo zakończonej wojny, są te zapiski przykładem na to, że
tzw. „odwieczna wrogość” między narodami jest tylko
ideologicznym mitem, zręcznie instrumentalizowanym dla
celów politycznych. Laßmann pokazuje, że w tym
najczarniejszym dla stosunków niemiecko-polskich okresie
możliwa była także obopólna solidarność ponad politycznymi
i narodowymi podziałami.
Z tych to głównie dwóch powodów: dla
dokumentalnej wartości wspomnień autora oraz dla
przesłania moralnego, jakie one ze sobą niosą – które złożone
w godzinie tak ciężkiej próby nie może tak dla Niemców jak
i Polaków pozostać obojętne – dziennikowe zapiski Waltera
Laßmanna udostępniane są teraz, po ich wcześniejszej
ubiegłorocznej publikacji w Niemczech, także czytelnikom
w Polsce. Stało się to dzięki zainteresowaniu i zaangażowaniu
wydawców: Detlefa Krella z Neisse Verlag w Dreźnie, Elżbiety
i Stanisława Klimków z Via Nova we Wrocławiu oraz pomocy
prof. dr., dr. h.c. Norberta Heisiga, Prezydenta NiemieckoPolskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego, które
sfinansowało przekład polskiej edycji zapisków księdza
Laßmanna.
P. Peikert: Kronika dni oblężenia Wrocławia (Wrocław 22 I – 6 V 1945).
Do druku podali oraz wstępem
i komentarzami opatrzyli Karol Jonca i Alfred Konieczny, WrocławWarszawa-Kraków 1964.
[2]
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80 LAT PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA...
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...
Grzegorz Sobczak
HISTORIA PRZEDWOJENNA, WOJENNA I POWOJENNA PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
Geneza kościoła Św. Józefa Rzemieślnika sięga I wojny światowej. To
wówczas, w roku 1916, zrodziła się pierwotna myśl dotycząca postawienia
świątyni na wschodzie Wrocławia, aczkolwiek plany i ich realizację dzieliły
toczące się działania wojenne. Wreszcie, w 1931 roku, powstał projekt
architektoniczny budowli, zwieńczony w latach 1932-1933 jej budową.
Obiekt w postaci ośmiobocznej rotundy stanął między strażą
pożarną a fabryką. Przy nim pojawiły się dom parafialny, plebania oraz dom
dziecka. 25-go września 1933 roku dokonano konsekracji kościoła
i odprawiono w niej pierwszą Mszę Świętą. Początkowo stanowił filię
kościoła Św. Maurycego, jednak w roku 1942 erygowano go jako
samodzielną parafię.
Z zawieruchy II wojny światowej kościół wyszedłby bez wielkich
szkód, gdyby nie Oblężenie Wrocławia. Choć wojsko, na prośbę proboszcza, obiecało oszczędzić świątynię, jako iż nie
znajdowała się w strefie działań frontowych, to niespodziewanie, w 1945 roku, wniosło do niej osiem wiader denaturatu
i podpaliło je. Pożar totalnie zrujnował budowlę i znajdujące się przy niej budynki.
Wraz z nadejściem pokoju, podjęto się trwającej trzy lata, stopniowej odbudowy obiektu. Materiały budowlane
oraz elementy wyposażenia i wystroju, takie jak ławki, konfesjonały, czy obrazy, ściągnięto do świątyni z innych
zburzonych świątyń. Kolejnego poświęcenia kościoła dokonano w roku 1946. W tym czasie parafię przejęli obecni w niej
do dziś Misjonarze Św. Wincentego a Paulo.
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika stanowił awangardową, jak na ówczesne czasy, budowlę świątynną. Odznaczał
się ideą, oryginalnością, postępem. Można uznać, iż zainaugurował ścieżkę, którą podążyło wiele kościołów
zaprojektowanych i postawionych w XX wieku, w stylu modernistycznym.

Kościół w XX wieku – ołtarz główny, fasada frontowa, pierwotna chrzcielnica [fot.: archiwum parafii]
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