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 Drodzy Czytelnicy! Mija rok, kiedy to po raz pierwszy 
ukazała sie nasza parafialna gazetka pt. "Święty Józef 
Rzemieślnik". Początkowo wydawaliśmy cztery strony, później 
osiem, a od początku 2013 roku dwanaście. Do pierwszych 
dwunastu numerów (łącznie do numeru marcowego)                           
aż trzydziestu czterech parafian pisało artykuły. Spośród 
nich, Jacek Zieliński napisał aż pięć artykułów, Ewa Mazurek              
i Grzegorz Sobczak po cztery, a Kamil Kulasa, Teresa 
Szymczak, Bolesław Dobrowolski i Zofia Sabat po trzy. Różnica 
wieku piszących do gazetki wynosi ponad 90 lat (najmłodsi 
autorzy liczą 9 lat, a najstarsi ponad 90). To tylko liczby, ale za 
nimi stoją ludzie, którzy najzwyczajniej dzielą się swoją wiarą, 
wiedzą i przemyśleniami. Oby tak dalej.  
 Podajemy nasz adres e-mailowy, na który można 
przesyłać artykuły, pochwały i uwagi, rozwiązania krzyżówek, 
a także listy, które będziemy starali się publikować: 
e_rzemieslnik@yahoo.pl 
 W związku z naszym małym jubileuszem, serdecznie 
zapraszamy wszystkich czytelników "Świętego Józefa 
Rzemieślnika" na otwarte spotkanie redakcji, które 
odbędzie się w środę, 17 kwietnia o godz. 18.45                                    
w Sali Św. Józefa.  

 HABEMUS PAPAM. 13 marca 2013 roku został 
wybrany nowy papież. Jak sam powiedział, pochodzi "z końca 
świata", a dokładnie z Argentyny. Gdy tylko ukazał się biały 
dym, nad Kaplicą Sykstyńską rozległ się głos parafialnego 
dzwonu. Spełniając prośbę nowego następcy św. Piotra, 
otoczyliśmy go modlitwą, 
szczególnie poprzez odprawienie 
Mszy świętej dziękczynnej podczas 
rekolekcji wielkopostnych. 
Polecamy wiersz o Ojcu Świętym 
Franciszku (s. 10), a także 
Komunikat Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski po wyborze Ojca 
Świętego Franciszka (s. 3).  

 W tym miesiącu przypada 
trzydziesta rocznica powstania 
Apostolatu Maryjnego w naszej 
parafii. W związku z tym 
podniosłym wydarzeniem, odwiedzi 
naszą wspólnotę Dyrektor Krajowy 
Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika - Ks. Jacek Wachowiak CM, 
który wygłosi kazania podczas tzw. 
niedzieli maryjnej 14 kwietnia, a w sobotę 13 kwietnia 
Apostolat będzie świętował jubileusz. Z tej okazji wywiadu 
udzieliła Teresa Szymczak - przewodnicząca parafialnej 
wspólnoty (s. 5). 
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Kamień od grobu został odsunięty, a w środku Go nie ma.  
Nie ma w grobie Chrystusa, bo zmartwychwstał, 

Zwyciężył i dał nam nadzieję, że i my 
zmartwychwstaniemy. 

 

Niechaj ta wielkanocna nadzieja,                                   
przez którą, nasza wiara ma sens 

mocno zasiądzie w ludzkich sercach. 
 

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 
 

Z pamięcią w modlitwie: 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...       
   7 IV - J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli  

14 IV - J 21, 1-19 Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom 

21 IV - J 10, 27-30 Jezus daje owcom życie wieczne 

28 IV - J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia. 
INTENCJA MISYJNA: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei                                        
i zmartwychwstania. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Jana 14, 15-31. 
ZDANIE DO POWTARZANIA:  „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). 
W tym rozważaniu biblijnym mamy zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Pan Jezus, żegna się ze swymi uczniami, 
zapewnia, że rozstanie z nim nie będzie wieczne, stałe. On, ze względu na miłość do Ojca i posłuszeństwo podejmuje 
śmierć. Apostołowie winni być dobrej myśli, bo o cokolwiek będą prosić Boga Ojca to otrzymają. Teraz obiecuje przysłać 
Ducha Prawdy – Ducha Świętego. Jest to Trzecia Osoba Trójcy Świętej, która napełni uczniów i umocni ich w prawdzie. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA KWIECIEŃ: Uległość Duchowi Świętemu, Jego natchnieniom do czynów apostolskich. 
PATRON MIESIĄCA KWIETNIA: Św. Wojciech (23 kwietnia). Biskup, męczennik, patron Polski. Urodził się ok. 956 r.                     
w czeskich Libicach jako jeden z siedmiu synów w możnej rodzinie Sławnikowińców. Przeznaczony do stanu duchownego 
kształcił się w Magdeburgu. Jako 25-letni subdiakon wrócił do Czech. Mając 27 lat został konsekrowany na biskupa Pragi 
czeskiej. Zniechęcony trybem życia duchowieństwa rozdał wszystko co posiadał i za radą papieża, Jana XV wstąpił do 
klasztoru benedyktynów na Awentynie. Zatarg z księciem Bolesławem II, po powrocie do Pragi, zmusił go do opuszczenia 
kraju. W porozumieniu z cesarzem Ottonem III i Bolesławem Chrobrym udał się wiosną 997 r. do Prus. Tam spotkał się                    
z wrogością. Mimo to próbował kontynuować misję. Zabito go strzałami z łuku, a potem odcięto mu głowę i wbito na pal. 
Chrobry wykupił ciało i uroczyście pochował w Gnieźnie. W 999 roku papież Sylwester II wpisał go w poczet świętych. 
Obok Matki Bożej Królowej Polski i  Św. Stanisława – Św. Wojciech jest głównym patronem Polski. 

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
Aby systematyczne otwieranie się na łaskę chrztu świętego wspierało nas w pogłębianiu zjednoczenia z Chrystusem. 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ... 
Aby w pracę charytatywną prowadzoną przez Kościół włączało się coraz więcej wolontariuszy. 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
SIOSTRA PASCALINA   cz. I - 4 IV, godz. 18.45, cz. II - 11 II, godz. 18.45 

„Siostra Pascalina” to trzygodzinny dramat historyczny przedstawiający życie niezwykłej kobiety, jaką 
była Pascalina, czyli Jozefina Lehnert. Urodziła się 29 sierpnia 1894 roku w Ebersbergu w Górnej 
Bawarii, miała jedenaścioro rodzeństwa. W 1913 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych od 
Krzyża Świętego w Altötting. Papież Pius XII nazywał ją Matka Pascalina. Film jest biografią siostry od 
momentu podjęcia decyzji o wstąpieniu do zakonu aż do śmierci Piusa XII, ze szczególnie 
rozbudowanym wątkiem wojennym, w tym sprawą pomocy Żydom. Cieszyła się zaufaniem nuncjusza, 
zarządzała jego domem, pełniła funkcję sekretarki, kierowała także osobistą działalnością 
charytatywną papieża. Zmarła w 1983 roku. W jej pogrzebie prócz wielu osobistości z Watykanu wziął 
udział kardynał Joseph Ratzinger. Czas: I cz. 90 min; II cz. 90 min. 

TAJEMNICE WATYKANU 

cz. I GRÓB NA WZGÓRZU, PAPIESCY ELEKTORZY, PAŃSTEWKO W CIENIU BAZYLIKI 
oraz DYWIZJE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI - 18 IV, godz. 18.45 Czas: 100 min. 

cz. II BAZYLIKA NAD GROBEM, PAPIESKIE GOSPODARSTWO oraz BIAŁY SAMOCHÓD - 
25 IV, godz. 18.45 Czas: 75 min. 

Seria dokumentalna Pawła Pitery i Krzysztofa Talczewskiego "Tajemnice Watykanu" nie 
opowiada  o mrocznych sekretach Państwa Kościelnego, tajnych sprzysiężeniach i głęboko zakonspirowanych 
organizacjach rządzących światem. Gusty amatorów modnych teorii spiskowych zaspokoi Hollywood. Polscy 
dokumentaliści przedstawiają widzom codzienność Stolicy Apostolskiej widzianej z perspektywy niedostępnej rzeszom 
pątników gromadzących się przed Bazyliką Świętego Piotra. Ukazują wewnętrzną maszynerię odpowiedzialną za 
funkcjonowanie Watykanu: administrację kierowaną przez kardynała Edmunda Szokę - gubernatora Państwa 
Watykańskiego, rozgłośnię Radio Vaticana nadającą audycje w 34 językach, a zorganizowaną przed laty przez Guglielmo 
Marconiego - wynalazcę radia, watykańskie biblioteki, drukarnie, introligatornie, pracownie renowacji zabytków. 
Odwiedzają Akademię Papieską, najstarsze w Europie, bo ośmiusetletnie ogrody pielęgnowane przez 27 ogrodników, oraz 
wozownie i garaże. Te ostatnie, wraz z samochodami, pojawiły się w Państwie Watykańskim dopiero w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku, na życzenie wielkiego amatora motoryzacji, papieża Piusa XI.  

 

Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak 
 Zdjęcia: G. Sobczak., W. Wajda, M. Mroczek,  zbiory archiwalne parafian 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...  
 

KOMUNIKAT Z 361. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
 Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, 
dokument bioetyczny oraz media w służbie Kościoła                   
w Polsce były głównymi zagadnieniami omawianymi 
podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu. 
Odbyło się ono w dniach 5 i 6 marca 2013 r. w Warszawie pod 
przewodnictwem abp Józefa Michalika. W obradach brali 
udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore oraz kilkunastu biskupów-gości z Białorusi, Czech, 
Francji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy 
i Węgier. 
1. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła z wiarą i zaufaniem 
decyzję Benedykta XVI o rezygnacji z pełnienia funkcji 
następcy św. Piotra, dostrzegając w niej wyraz 
odpowiedzialności za Kościół i świat. W archikatedrze 
warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali 
Mszę św. dziękczynną za blisko ośmioletnią posługę Ojca 
Świętego. Abp Józef Michalik w homilii przypomniał słowa 
wypowiedziane przez Benedykta XVI w czasie ostatniej 
audiencji: "Pan nigdy nas nie opuszcza, ogarnia nas swoją 
miłością". W tym duchu biskupi modlili się wraz z  głównym 
celebransem, arcybiskupem Celestino Migliore oraz wiernymi 
w intencji wyboru nowego papieża. 
2. Konferencja zapoznała się z propozycją dokumentu 
bioetycznego dotyczącego aktualnie dyskutowanych 
problemów legislacyjnych. Projekt zredagowany przez Zespół 
Ekspertów KEP ds. Bioetycznych ma charakter pastoralny. 
Skupia się na bioetyce genetycznej, tj. początku i wzroście 
życia ludzkiego. Składa się z czterech rozdziałów: dwa 
pierwsze dotyczą poczęcia oraz dziecka w fazie prenatalnej, 
dwa następne odnoszą się do postaw: ludzi dobrej woli                            
i polityków. Dokument zostanie opublikowany w okresie 
wielkanocnym. Biskupi dziękują tym ludziom nauki i polityki, 
którzy odważnie głoszą prawdę o małżeństwie i rodzinie,                      
a także o świętości życia ludzkiego. 
3. W trakcie obrad reprezentujący media służące Kościołowi                      
w Polsce przedstawili pracę Biura Prasowego 
Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej 
Agencji Informacyjnej, Fundacji „Opoka” oraz 
redakcji katolickich Polskiego Radia                              
i Telewizji Polskiej. Biskupi zauważyli, że 
wielkim wyzwaniem obecnej doby jest 
proces scalania się środków społecznej 
komunikacji w jeden przekaz, głównie 
internetowy. W osobnym oświadczeniu 

biskupi poparli prawo do obecności 
TV Trwam na multipleksie cyfrowym.  
4. Po raz kolejny Konferencja 
Episkopatu Polski podjęła temat duszpasterstwa polskiej 
emigracji. Biskupi wyrazili wdzięczność księżom, siostrom 
zakonnym i świeckim angażującym się w duszpasterstwo 
Polaków żyjących poza granicami naszego kraju. W obecności 
zaproszonych biskupów z krajów europejskich podziękowali 
za wspieranie polskojęzycznego duszpasterstwa. Wobec 
znaczącej liczby polskich emigrantów biskupi widzą potrzebę 
personalnego wsparcia duszpasterstwa polonijnego oraz 
konieczność nowej ewangelizacji w środowiskach Polaków 
żyjących poza granicami kraju. 
5. Biskupi opowiedzieli się za europejską inicjatywą 
obywatelską „Jeden z nas”, która ma doprowadzić do 
całkowitego zaprzestania finansowania z budżetu Unii 
Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. 
6. Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z inicjatywami 
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. W Roku Wiary planowane 
są: Forum Teologiczno - Ewangelizacyjne, Ogólnopolska 
Szkoła Ewangelizatorów, przede wszystkim zaś II Kongres 
Nowej Ewangelizacji pod hasłem „Obudzić olbrzyma – nowa 
ewangelizacja w parafii”. 
7. W trosce o właściwe miejsce dla nauczania religii w polskich 
szkołach i przedszkolach Konferencja Episkopatu Polski 
kolejny raz upomina się o konieczność nowelizacji 
rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
dotyczącego ramowych planów nauczania. Wobec kryzysu 
wychowania jaki przeżywa polska szkoła nie wolno 
zapominać, że katecheza spełnia w szkole ważną funkcję 
wychowawczą. 
Oczekując w duchu wiary na wybór nowego papieża, biskupi 
proszą wszystkich wiernych o modlitwy w intencji 
kardynałów-elektorów. Wyrażają też wdzięczność 
duszpasterzom, a zwłaszcza rekolekcjonistom i spowiednikom 

za ich posługę w okresie Wielkiego 
Postu. 
Na owocne przygotowanie do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego biskupi 
błogosławią wiernym – w kraju i poza 
jego granicami. 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
 
Warszawa, 6 marca 2013 r.             

 
KOMUNIKAT PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PO WYBORZE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

 
 Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują                         
z radością i nadzieją wybór papieża, który obrał imię 
Franciszek. Nowy papież pochodzi z Ameryki Południowej, 
gdzie był biskupem stolicy Argentyny – Buenos Aires, zna 
zatem radości i trudy codziennego duszpasterstwa. 
Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa wszystkich 
katolików. Tamtejszy Kościół pełen jest nadziei, dynamizmu                     
i młodych ludzi. Niezależnie od tego, jest to kontynent, na 
którym wielu rodowitych mieszkańców oraz przybyszów 
jeszcze nie zna Chrystusa. Potwierdza to potrzebę działalności 
misyjnej, a także nowej ewangelizacji. Kościół Chrystusowy 
jest nieustannie wzywany do ciągłego otwierania się na misje 
w całym świecie poprzez wysyłanie misjonarzy. W Ameryce 
Łacińskiej pracuje obecnie ok. 850 polskich misjonarzy, wśród 
których jest 6 biskupów pochodzenia polskiego. 

 Nowo wybrany papież Franciszek jest pierwszym 
misjonarzem świata. Pierwsze spotkanie Ojca Świętego                          
z wiernymi tuż po wyborze pokazało, jak bardzo papież 
Franciszek ufa Bogu, do którego się modli i ludziom, których 
prosi o modlitwę. Wyrazem naszej łączności z Ojcem Świętym 
Franciszkiem niech będzie serdeczne Te Deum, którym 
wszyscy podziękujmy Panu Bogu za nowego papieża oraz 
stała, pełna ufności modlitwa o światło Ducha Świętego                             
w kierowaniu łodzią Kościoła. 

 
† Józef Michalik Metropolita Przemyski Przewodniczący KEP    

† Stanisław Gądecki Zastępca Przewodniczącego KEP    
 † Wojciech Polak Sekretarz Generalny KEP 

 
Warszawa, 13.03.2013 r. 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
 

PAPIEŻ LEON WIELKI: MOWA 71
Już za ziemskiej pielgrzymki mamy przechodzić od 

śmierci do życia. Celem wszelkiej zmiany i zwrotu w życiu 
człowieka jest przestać być, czym się było, a zacząć być, czym się 
nie było. Nie obojętna to jednak rzecz, dla kogo się żyje i dla kogo 
umiera; jest bowiem taka śmierć, co wiedzie do życia, jest też                      
i takie życie, które sprowadza śmierć. I nie gdzie indziej, tylko tu, 
w przemijającej doczesności, jedno z dwojga człowiek sobie 
gotuje; od tego, jak postępujemy, zależy wieczna zapłata. Trzeba 
więc umrzeć szatanowi, a żyć Bogu; wziąć stanowczy rozbrat                                 
z wszelką nieprawością, aby powstać do życia sprawiedliwego. 
Niech zginą stare sprawy, aby nowe mogły się narodzić! Ponieważ 
zaś, jak mówi wieczna prawda: „nikt nie może dwom panom 
służyć" (Mt 6, 24), Panem naszym niechaj będzie nie tamten, co 
stojących przywiódł do upadku, lecz ten, co upadłych podźwignął 
do chwały. 

A skoro Apostoł tak mówi: „Pierwszy człowiek z ziemi — 
ziemski; drugi Człowiek — z nieba. Jaki ów ziemski, tacy                                 
i ziemscy; jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. Przeto jakośmy nosili 
obraz ziemskiego, tak nośmy niebieskiego" (1 Kor 15, 47—49). 
Przemiana ta zatem winna nas napełniać wielką radością; ona to 
bowiem przekształca nas z ziemskich chudopachołków                                 
w dostojników nieba, dzięki niewysłowionemu miłosierdziu Tego, 
który zstąpił w nasze niziny, aby nas podźwignąć w swe wysokie 
progi. Nie dość, że przyjął naszą naturę, ale dzielił z nami dolę nas, 
grzesznych. W ten sposób Bóg — w sobie niedostępny cierpieniu 
— wystawił siebie na całą tę nędzę, jakiej podlegamy my, 
śmiertelni. Stąd to, aby jednak przygnębionych uczniów nie 
dręczył zbyt długi smutek, przedziwnie skrócił przepowiedzianą 
przez siebie trzydniową zwłokę (spoczywania w grobie): do 
pełnego drugiego dnia dorzucić koniec pierwszego i początek 
trzeciego, tak że skrócił czas trwania, choć ilość dni została ta 
sama. Zmartwychwstanie więc Zbawiciela nie pozwoliło ani duszy 
przebywać w podziemiu, ani ciału w grobie. Powrót do życia ciała, 
nie uległego zepsuciu, nastąpił tak szybko, że przypominało to 
raczej ocknięcie się ze snu niż ze śmierci. Bóstwo bowiem, nie 
odstępując od obu składowych części, w ludzkiej naturze 
Chrystusa mocą swą złączyło z powrotem to, co mocą rozdzieliło 
(tj. duszę i ciało). 

Poszły za tym liczne dowody stwierdzające prawdę tej 
wiary, która miała być głoszona po całym świecie: odwalony 
kamień, grób pusty, pozostawione prześcieradło, aniołowie 
opowiadający przebieg zdarzenia: wszystko to aż nadto 
dowodziło, że zmartwychwstał Pan prawdziwie. Ale okazywał się 
On jeszcze niejednokrotnie i niewiastom i apostołom. Rozmawiał, 
przebywał, biesiadował z nimi. Pozwalał nawet dotykać siebie 
tym, którzy jeszcze nie dowierzali. Do uczniów wchodził przez 
zamknięte drzwi, tchnieniem swoim dał im Ducha Świętego; 
udzielał im światła (rozumienia i otwierał przed nimi tajemnice 
Pisma świętego. To znowu pokazywał im ,ranę w boku, przebicia 
gwoździ i wszystkie dowody niedawno przeżytej męki. Wszystko 
to czynił dlatego, aby widoczne dla nas się stało, że trwają w Nim 
nierozłącznie prawdziwie boska i ludzka natura, i abyśmy w ten 
sposób nabrali przeświadczenia, że Słowo to nie to samo, co ciało, 
i wyznawali, że Słowo i ciało razem stanowią jedynego Syna 
Bożego. 

Nie jest w sprzeczności z tą wiarą następujące 
powiedzenie św. Pawła Apostoła: „Jeślibyśmy znali Chrystusa 
wedle ciała, to teraz już Go nie znamy" (2 Kor 5, 16). Ze 
zmartwychwstaniem bowiem nie nastąpiło wyzbycie się ciała, 
jeno przemiana; spotęgowana moc nie wchłonęła ludzkiej natury. 
Zmienia się jakość, ale nie istota: to ciało, które niedawno można 
było ranić i ukrzyżować, jest teraz niedostępne uszkodzeniom                     
i cierpieniom, któremu można zadać śmierć, jest na wieczność 
nieśmiertelne. Słusznie przeto wyraził się św. Paweł, że już nie 
znamy ciała Chrystusa — rozumie się — takim, jakim ono było, 
ponieważ nie zachowało nic ze swojej zdolności cierpienia i nic ze 
swej poprzedniej słabości. Jest ono wprawdzie to samo co do swej 
istoty, lecz nie takie samo co do właściwej mu teraz chwały. Cóż 

zaś dziwnego, że to o ciele Chrystusa wyznaje Apostoł, skoro on                    
o wszystkich uduchowionych chrześcijanach wyraża się w ten 
sposób: „Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy wedle ciała"? 
(2 Kor 5, 16). Odtąd, powiada, zaczęło się i dla nas 
zmartwychwstanie w Chrystusie, odtąd na Tym, który za 
wszystkich umarł, okazało się to, czego my spodziewać się 
możemy. Nie brniemy przez jakieś wątpliwe przypuszczenia, nie 
zawiśliśmy w niepewności oczekiwania, lecz otrzymawszy 
początek obietnicy, oczyma wiary już oglądamy przyszłą naszą 
rzeczywistość, a ciesząc się z wywyższenia naszej natury, już 
teraz zażywamy tego, w co wierzymy. 

Niech nas przeto nie pochłaniają zbytnio rzeczy 
zewnętrzne i świat niech nie odwraca myśli serca naszego od 
tego, co do nieba prowadzi. To,, co już w swej większej części 
minęło, uważajmy za skończone; natomiast sercem stęsknionym 
za tym co trwałe tam umieszczajmy swoje pragnienia, gdzie ocze-
kują nas dobra wieczne! Aczkolwiek bowiem żyjemy nadzieją 
zbawienia i jesteśmy związani z ciałem podlegającym zepsuciu                   
i śmierci, słusznie jednak można o nas powiedzieć, że jesteśmy już 
nie cieleśni, jeśli nie panuje nad nami zmysłowość; słusznie też 
zmieniamy nazwę tej rzeczy, której nie ulegamy posłusznie. Jeśli 
zaś Apostoł powiada: „Ciału w jego pożądliwościach nie dogadzaj-
cie" (Rz 13, 14), to nie tak mamy rozumieć te słowa, jakoby 
nakazywał nam to, czego nieodzownie wymaga nasza słaba 
natura, ale to co zgodne jest z naszym zbawieniem. Napomnienie 
to zmierza jedynie do tego, abyśmy zachowali odpowiedni umiar, 
ponieważ nie wszystkie pragnienia należy zaspokajać i nie 
wszystko spełniać, czego ciało pożąda. Podlega ono duchowi, nie 
pozwalajmy mu więc na zbytki ani też nie odmawiajmy mu rzeczy 
koniecznych. Stąd to Apostoł powiada w innym miejscu: „Nikt 
jeszcze nie miał w nienawiści własnego ciała, ale je żywi                                 
i pielęgnuje" (E£ 5, 29). Żywi zaś je i pielęgnuje — rzecz prosta — 
nie dlatego, żeby ono mogło się oddawać występkom i zbytkom, 
jeno żeby zdolne było do usług, odnawiało swe siły i spełniało 
swoje zadania! Nie może przecież to co niższe górować w nas 
przewrotnie i sromotnie nad tym ,co wyższe, podobnie jak — od-
wrotnie — to co wyższe nie powinno podlegać temu co niższe! 
Gdy występki opanują duszę, niewolnikiem staje się ten, który po-
winien być władcą. 

Boży lud powinien przeto dobrze uświadomić sobie to, 
że ,w Chrystusie został nowym stworzeniem, i zrozumieć, kto to 
stworzenie przyjął na siebie i kogo ono przyjęło. Co się odnowiło, 
nie ma już nawracać do starych niestateczności! „Kto rękę swoją 
przyłożył do pługa" (Łk 9, 62), niechaj dokona dzieła! Niech pilnie 
baczy na to, co sieje, a nie ogląda się wstecz na to, co porzucił! 
Nikomu nie wolno wracać do swych upadków, z których się 
dźwignął. Choćby nawet ktoś słabego ciała złożony był jeszcze 
jakąś niemocą, niech wytrwale dąży do wyzdrowienia i powstania 
z łoża! To jest jedyna droga do zbawienia i to właśnie prowadzi do 
takiego powstania z martwych, jakiemu Chrystus dał początek: na 
grząskim podłożu doczesnego życia łatwo o różne przygody                         
i upadki, z niepewnego przeto gruntu zejść trzeba na twardy. 
Dlatego Pismo święte mówi: „Pan kieruje krokami człowieka                        
i sprzyja mu w drodze. Chociażby upadł, wyjdzie bez szkody, gdyż 
Pan go podtrzyma swą ręką" (Ps 36, 23). 

Wskazania te, najmilsi, nie są tylko odświętnym                              
i wielkanocnym rozważaniem. Zachować je należy na stałe dla 
uświęcenia całego życia! Celem pobożnych ćwiczeń, tak chętnie 
przez wiernych w tym krótkim zresztą czasie podejmowanych, 
jest wdrożyć przyzwyczajenie, aby one trwały nie słabnąc,                             
a gdyby nawet zakradło się jakieś przewinienie, nauczyć się 
niezwłocznie usuwać je pokutą. Ponieważ leczenie zadawnionych 
chorób trudne jest i przewlekłe, trzeba tym spieszniej stosować 
środki zaradcze, im świeższe są rany. Dźwigając się w ten sposób 
wytrwale z wszelkiej ułomności, zasłużymy sobie na obiecane 
nam zmartwychwstanie w ciele uwielbionym, przez Chrystusa 
Jezusa. 



5 
 

Z ŻYCIA PARAFII... 
          Z Teresą Szymczak - moderatorką parafialnej 
wspólnoty Apostolatu Maryjnego 
 

30 LECIE DZIAŁALNOŚCI APOSTOLATU MARYJNEGO 
PRZY PARAFII SW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA                                 

WE WROCŁAWIU 
 
rozmowę przeprowadziła Ewa Mazurek 
 
Ewa Mazurek. Dlaczego właśnie Panią wybrał Ksiądz 
Proboszcz Augustyn Węc CM, do przewodniczenia 
Apostolatowi Maryjnemu w naszej parafii, przed 30-ma laty? 
Teresa Szymczak. Podziękowałam za zaufanie do mnie, 
tak to wówczas odebrałam. Poza tym siedziałam                                
w pierwszym rzędzie i ze wskazaniem mojej osoby Ksiądz 
Proboszcz Augustyn nie miał trudności. 
E.M. Czy decyzja ówczesnego 
Proboszcza była dla Pani 
zaskoczeniem a zarazem 
wyróżnieniem? 
T.S. Traktowałam to jako Wolę 
Bożą i odmowa nie wchodziła 
w rachubę. Ksiądz profesor 
Hermann ucieszył się z mojej 
odpowiedzi i podarował mi 
książkę pt. "Rytuał Rodziny". 
Myślałam o tym, aby podołać 
obowiązkom, które spadły na 
mnie z tym wyborem. Byłam 
odpowiedzialna za powstałą 
40-osobową grupę. 
E.M. Co wniosła w Pani życie 
duchowość Stowarzyszenia Cudownego Medalika? 
T.S. Zmieniła moje życie duchowe i rodzinne, na pierwszym 
miejscu był Apostolat Maryjny. Rodzina rozumiała mnie                       
i wspierała. Według statutu AM poznawałam Matkę Bożą, 
poświęcałam jej swoje sprawy, oddałam się do jej 
dyspozycji. Starałam się w życiu i otoczeniu okazywać 
miłość braterską i pokorę. Wszędzie starałam się kierować 
tym samym chrześcijańskim sumieniem. 
E.M. Jak ocenia Pani wspólnotę parafialną Apostolatu 
Maryjnego, czy ma ona wpływ na życie ukryte jej członków? 
T.S. Statut Apostolatu Maryjnego zobowiązuje wszystkich 
członków do zapoznania się z podstawowymi 
wiadomościami o Cudownym Medaliku i Apostolacie 
Maryjnym. Życie ukryte wpływa na nasze życie duchowe, 
jest pomocą w dążeniu do świętości i szkołą pokory. 
Wpływa ono także na nasze apostolstwo, gdyż ułatwia 
docieranie do osób i środowisk niechętnych, a nawet 
wrogich Bogu i Kościołowi. 

 
E.M. Czy wspólnota nawiązywała kontakty z innymi 
wspólnotami rozsianymi po całej Polsce? 
T.S. Nasza wspólnota powstała na początku lat 80-tych. 
Apostolat wówczas stawiał pierwsze kroki, ksiądz Teofil 
organizował wykłady, konferencje, dni skupienia,                                  
w różnych miastach m.in. w Zakopanem - Olcza, Krakowie, 
Częstochowie, Grodkowie, Poznaniu, Warszawie, 
Wrocławiu. W tych miejscach byli przedstawiciele naszej 
parafii. Korespondencję prowadziłam z apostołkami                           
z Kłodzka. 
E.M. Jak wygląda comiesięczne spotkanie formacyjne 
Apostolatu? 
T.S. Pod względem programowym AM jest wymagającą 
wspólnotą. Trzeba przygotować wszystkie tematy: 
rozważanie perykopy biblijnej, spojrzenie na Matkę Bożą - 

komentarz, zadania 
apostolskie, patron miesiąca, 
jedna z 10 rad dla AM, wykład 
w zależności od tematu. Jest 
mało czasu na modlitwę.                          
a ksiądz profesor Hermann 
mówił nam, że Apostolat 
Maryjny jest dla tych, którzy 
nie mają czasu. To 
niewątpliwie Święty człowiek. 
E.M. Jakie wiąże Pani nadzieje w 
związku z jubileuszem 30-lecia 
działalności Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika w naszej 
parafii? Co może przyciągnąć 
następne osoby, by zechciały żyć 

duchowością Matki Bożej? 
T.S. Ufam, że Apostolat Maryjny w naszej parafii będzie się 
nadal rozwijał przy pomocy Matki Bożej i naszej. Ludzie są 
wrażliwi na życzliwość, dobre słowo, zachętę. Podczas 
jubileuszu będzie uroczyście przyjętych 6 osób. Są też 
osoby z innych parafii. U nas obecnie jest 30 członków, 10 
osób to osoby chore. 
E.M. Jak zrodził się pomysł, aby przekazać stery następnej 
osobie? Wielu parafian z pewnością nie wyobraża sobie 
Apostolatu bez Pani Teresy? 
T.S. Dziękuję Panu Bogu i Matce Bożej za pokłady sił, 
którymi mnie obdarzyli do poprowadzenia wspólnoty 
przez 30 lat. Nie ma ludzi niezastąpionych. 
E.M. Co by Pani chciała powiedzieć swojej następczyni? 
T.S. Życzę jej, aby współpraca z Księdzem opiekunem                               
i koleżankami układała się bardzo dobrze i że będę ją 
wspierać jeżeli zajdzie taka potrzeba. Myślę, że to 
wystarczy. 

 ___________________________________________________________________________________________ 
 

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:  

 
Adam Szustak OP - Placki z rodzynkami [mp3] 25,00 zł 
 
Joanna Wieliczka-Szarkowa - Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie 39,90 zł  
 
Benedict J. Groeschel CFR - Moc w słabości 19,90 zł  
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PRZEMYŚLENIA PARAFIAN...
Małgorzata Nowakowska 

PRZYSTANEK REKOLEKCJE 
 

Panta rhei… Wszystko płynie,                              
a najszybciej czas. Za jego upływem nie nadąży 

żadna najbystrzejsza rzeka, żaden wypływający nawet                             
z najwyższej góry potok, żaden strumień. Wodę można jeszcze 
próbować zatrzymać, okiełznać, zawrócić, starać się zmusić do 
wykonania powtórnie jakiejś pracy. A czas… Minął i nie wróci. 
 Jakże niedawno przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe 
i święta Bożego Narodzenia. Jeszcze może w jakimś domu stoi 
nierozebrana choinka, w pośpiechu odstawiona do kąta lub na 
balkon, a już nadszedł czas rekolekcji wielkopostnych.                              
W naszej parafii rozpoczęły się one 17 marca 2013 roku. Za 
oknami świat skuty lodem, z pozoru bezruch, tęskne 
wyczekiwanie na wiosnę w przyrodzie. Zarazem czas gorący, 
oczekiwanie na wiosnę odrodzenia Ducha. Oto Ojciec Święty 
Benedykt XVI ogłosił, że przekazuje stery Kościoła w młodsze        
i zdrowsze ręce, oto wyczekiwanie, kim będzie następca, 
konklawe, modlitwy wiernych o dobry wybór Pasterza, 
spekulacje dziennikarzy, szum… Pojawia się nowy papież, 
Franciszek i jak jego patron z Asyżu zamierza tchnąć „wiosnę” 
w ten świat. W takim kontekście rozpoczęły się nasze 
rekolekcje. Do ich wygłoszenia został zaproszony ksiądz Piotr 
Klimczak, młody kapłan pochodzący z niedalekiego Grodkowa, 
mający za sobą niełatwą pracę w parafii w Słubicach oraz jako 
kapelan na oddziale ratunkowym w szpitalu w Poznaniu. 
Obecnie pracuje w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 
2000” w Piekarach, koło Krakowa. Razem z nim przyjechała 
schola. Dziewczyny przyczyniły się do uświetnienia śpiewem 
uroczystej oprawy mszy świętych i nabożeństw oraz bardzo 
wpłynęły na frekwencję ministrantów i lektorów. 
 Przekaz księdza Piotra był bardzo bezpośredni, 
poparty własnym świadectwem. Nauki dotyczyły zagadnień: 
bycia dobrym człowiekiem, grzechu i spowiedzi, szczęścia. Do 
dzisiaj w mojej głowie pozostał przykład kobiety, która 
pragnęła doświadczyć ludzkiej dobroci, ale nie potrafiła się na 
tę dobroć otworzyć. Wokół widziała nieuczciwość, obojętność, 
innych traktowała jak potencjalnych oszustów dybiących na jej 
majątek. Otoczyła się murem, który trzeba było kruszyć 
miesiącami. Człowiek chce doświadczyć dobroci od innych, ale 
im nie wierzy. A może nie dowierza też samemu Bogu? Może 
gdyby uwierzyłby Bogu, wierzyłby też w człowieka, którego 
Bóg stworzył na swój obraz. Można być ubogim, głodnym                       
i obdartym, ale chciwym, pazernym i dalekim od Stwórcy. 
Myśli takiego człowieka dotyczą tylko chęci posiadania: „Jak 
mi się poszczęści, to ja wam pokażę”. A można być też 
człowiekiem zamożnym, który przy pomocy swojego majątku 
zdziała wiele dobrego (dzięki księdzu Piotrowi już wiem, co 
oznacza tajemnicze słowo GEBERIT). Człowiek będzie dobry                   
i będzie czerpał ze swojej dobroci szczęście, jeśli będzie ona 
bezinteresowna, okazywana 
człowiekowi „jako takiemu”, a nie 
dla innych korzyści, bo wtedy to 
jest już tylko interes. Żeby się nie 
pogubić potrzebny jest głos Boga. 
Można go usłyszeć tylko w ciszy. 
Dzisiaj unika się jej jak ognia. 
Świat ją zabiera i jest w stanie 
ponieść wysokie koszty, aby jej 
pozbawić. Jeśli się nie 
zatrzymasz, nie wyciszysz, Bóg 
może przejść obok. Telewizor, 
komórka, laptop są potrzebne, 
ale można je odłożyć na jakiś czas i wsłuchać się w Boga. 
Popatrzeć gdzie jestem, gdzie idę i czy w dobrą stronę. Pojęcie 

bycia dobrym łączy się 
nierozerwalnie ze szczęściem. 
Chcemy tego szczęścia, 
łakniemy go, ale czy potrafimy 
je zdefiniować? Co to za stan, 
jak długo się utrzymuje i jak 
często się powtarza? Czy jest 
możliwe tu, na Ziemi? 
Odpowiedź jest prosta, jasna                    
i do bólu nieprzyjemna: NIE. 
Chwile, kiedy złapiemy coś 
przyjemnego, jesteśmy w euforii, 
udało się ,coś, na co ciężko pracowaliśmy są małym 
przedsionkiem prawdziwego szczęścia. Ludzie chcą być 
dobrzy, znaczy szczęśliwi. Dowodem na to jest przykład 
założonego przez księdza Piotra oraz grupę młodych, 
zdrowych, czasem zamożnych ludzi Hospicjum Domowego. 
Skrzyknęli się, aby dobrowolnie, bez wynagrodzenia,                                
z potrzeby serca pomagać cierpiącym. Czerpią z tego poczucie, 
że są dobrymi ludźmi, poczucie szczęścia. Im więcej dobra 
dajesz, tym więcej do ciebie wraca. 

Nie byłoby nauki rekolekcyjnej, gdyby nie był 
poruszony temat grzechu i spowiedzi. Wiemy, co to grzech, ale 
jeszcze lepiej potrafimy go usprawiedliwić. Albo „oni” są winni, 
albo czasy, albo pieniądz. Bóg zdaje sobie sprawę, jaka jest 
natura ludzka, dlatego dał nam narzędzie, żebyśmy przy jego 
pomocy mogli się podnieść. Sakrament pokuty. Chyba jest to 
jeden z najbardziej nielubianych, a może najbardziej 
nielubiany sakrament. Nawet tak niewinne istoty jak dzieci 
przed Pierwszą Komunią, traktują go jak zło konieczne. 
Czasami postawa taka trwa wiele lat. Jest tak chyba dlatego, że 
wymaga od nas przyklęknięcia i chwili ukorzenia. Ego 
człowieka i pycha nie mogą tego znieść, wiją się                                            
i usprawiedliwiają. Nawet na najbardziej ciężkich oddziałach 
szpitala, chorzy, umierający ludzie do ostatniej chwili walczą 
ze swą pychą. Wielu nie potrafi się spowiadać i wypacza sens 
tego sakramentu. Przystępują do niego bez wiary, często                          
z tradycji, traktują go ironicznie, po prostu „zaliczają”. Może tak 
jak wspominał ksiądz Piotr, warto wtedy się zatrzymać                            
i poczekać na chwilę, kiedy go bardzo zapragniemy. Oby tylko 
Bóg dał nam łaskę, abyśmy zdążyli. Bóg nie ma problemu                        
z przebaczaniem, człowiek ma. Bóg przebaczył kobiecie 
cudzołożnej, Piotrowi, łotrowi na krzyżu. Jego podejście do 
przebaczenia obrazuje przypowieść o synu marnotrawnym. 
Moim zdaniem Konfesjonał i Eucharystia to sens                                         
i kwintesencja każdych rekolekcji. A jeśli po nich zostaną jakieś 
wskazówki, jak dalej postępować w naszym życiu, to chwała 
Panu. 

 Oto krótka refleksja, kilka 
zdań, kilka przemyśleń, którymi pragnę 
się podzielić po przebytych 
rekolekcjach. Chcę też poprosić                                 
o modlitwę za każdego rekolekcjonistę. 
Trudne to zadanie w dzisiejszych 
czasach, gdzie wokół sami 
wyedukowani, poprawni, nowocześni, 
a prawda taka mała, oczywista, 
prosta… Ważne też, żeby za głoszonym 
słowem szedł przykład, entuzjazm                      
i świadectwo. Tego chciałam księdzu 
Piotrowi mocno pogratulować, za to 

podziękować i wspierać modlitwą, aby w swoim zapale                               
i posłudze nigdy nie „ostygł”. 
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MYŚLI MŁODYCH PARAFIAN... 
Bartosz Janda 
 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI 
WROCŁAWSKIEGO "TRÓJKĄTA" 

 
 Dnia 22 marca 2013 odbyła się Droga Krzyżowa 
ulicami naszej parafii. Wędrowaliśmy ulicami: Chudoby, 
Brzeską, Więckowskiego. Nabożeństwo rozpoczęliśmy                           
o godzinie 18:45 (po Mszy Świętej)  na rogu ulic Kościuszki                     
i Chudoby. Ksiądz Maciej zachęcał wiernych na 
poszczególnych stacjach do niesienia krzyża. Pomimo mrozu i 
silnego wiatru licznie zebraliśmy się na tym modlitwie. Wiele 
osób niosących krzyż mogło poczuć ciężar jaki dźwigał Pan 
Jezus oddając za nas życie. 
Liturgiczna Służba Ołtarza czynnie uczestnicząc pomogła przy 
nabożeństwie. Mateusz Nowakowski czytał rozważania, Jakub 
Sankiewicz dzielnie trzymał Mateuszowi latarkę, Wojtek 
Wajda robił zdjęcia i kręcił filmik, Piotr Koruba z Michałem 
Chętnikiem odpowiadali za sprzęt nagłaśniający, który był 
cięższy od krzyża, pochodnie nieśli: Mateusz Zbierak, Kamil 
Kulasa, Sebastian Stawiarz, Łukasz Pudlewski, Daniel 
Korytkowski i ja. Dzielinie szli także: Adrian Sykuła, Kuba 
Chętnik, Adam Dobrzyński i Fabian Król. Całą ceremonie 

chroniła policja. Uważam że wyjcie ulicami naszego miasta                      
i przezywanie Męki Pańskiej pogłębiło w nas wiarę i pomogło 
przygotować nas do głębokiego przeżywania Świat Wielkiej 
Nocy.  

_______________________________ 
"Przyjacielu, po coś przyszedł? Czy dlatego, że należy do 

dobrego tonu wziąć udział w tym nabożeństwie? Czy dlatego, że 
spotykają się tu tak zwani porządni ludzie? A może urzeka cię 

nastrój tego wieczoru? Po coś przyszedł?"                           
              Ks. Piotr Pawlukiewicz 

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś taki krótki wiersz: 
Dlaczego krzyż? 

Uśmiech.  
Rana głęboka 

Widzisz,  
to takie proste kiedy się kocha. 
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA... 
Ks. Maciej Mroczek CM 

 
NOWI RYCERZE CHRYSTUSA 

 
Podczas tegorocznych rekolekcji 

wielkopostnych, nasza Liturgiczna Służba Ołtarza 
została poszerzona o czterech nowych ministrantów 
oraz dwóch nowych kandydatów. Uroczystej 
Eucharystii przewodniczył Ks. proboszcz Józef Kapias 
CM, a kazanie wygłosił rekolekcjonista - Ks. Piotr 
Klimczak CM. Jak zaznaczył jeden z nowych 
ministrantów, Karol Możdzeń, podczas próby liturgii, 
która odbyła się dzień wcześniej, każdy z kandydatów 
na ministranta nie mógł się doczekać następnego dnia. 
 To była radość, kiedy Ksiądz proboszcz 
nakładał pelerynki, a chłopcy ze wzruszeniem 
wypowiadali słowa ministranckiej przysięgi. Niestety 
nie wszyscy kandydaci mogli je ubrać, ale wedle zasady 
co się odwlecze, to nie uciecze, w związku z czym 
kandydaci nabrali zdrowej męskiej rywalizacji, aby 
pokazać swoją gorliwość i doczekać się dnia przyjęcia do 
zaszczytnego grona rycerzy Chrystusa. Tydzień później, podczas 
Niedzieli Palmowej, nowe grono L.S.O. mogło się zaprezentować 

i tak też uczyniło. Zatem Króluj nam Chryste! To nasze rycerskie 
hasło! I daj Boże, aby wiernie towarzyszyło chłopcom, a także 
zachęcało innych do wstąpienia w ministranckie szeregi. 

AKTUALNA LISTA L.S.O. 
 

LEKTORZY: 
 
1. ABRAMEK JAN PAWEŁ 
2. ABRAMEK MATEUSZ  
3. AUGUSTYNIAK MARCIN  
4. JANDA KAMIL 
5. KAŹMIERCZAK MACIEJ 
6. KAŹMIERCZAK MATEUSZ 
7. KONIECZNY DAMIAN 
8. KORUBA PIOTR 
9. KULASA KAMIL 
10. ŁAŚ MACIEJ 
11. NOWAKOWSKI MATEUSZ 
12. PUDLEWSKI ŁUKASZ  
13. SKOWRON SEBASTIAN 
14. TYL MATEUSZ 
15. WAJDA WOJCIECH 
16. ZBIERAK MATEUSZ 

 

 
MINISTRANCI:  
 

1. ABRAMEK TYMOTEUSZ 
2. CHĘTNIK JAKUB 
3. CHĘTNIK MICHAŁ  
4. DELĄG GRZEGORZ 
5. HNATEK DANIEL  
6. JANDA BARTOSZ 
7. KORYTKOWSKI DANIEL 
8. KRÖLE MATEUSZ 
9. MOŻDZEŃ KAROL 
10. STAWIARZ SEBASTIAN  
11. SANKIEWICZ JAKUB 
12. SYKUŁA ADRIAN 
13. SZYDŁOWSKI BARTOSZ 
14. WAJDA MACIEJ 
 
 

KANDYDACI: 
 

1. BARAŃSKI TOMASZ 
2. DOBRZYŃSKI ADAM 
3. KRÓL FABIAN 
4. MOŻDZEŃ MICHAŁ 
5. NOWACKI FABIAN 
6. SOKOŁOWSKI JAKUB 
7. SZWEDZKI PIOTR 
 
LEKTORZY SENIORZY: 
 

1. JANUSZKIEWICZ RAFAŁ 
2. KURZAJ RADOSŁAW



9 
 

MODLITWY… 
 

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA 
 
Kyrie,eleison. - Chryste, eleison. Kyrie, eleison. 
 Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas. 
 Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
 Synu, Odkupicielu Świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
 Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
 Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
 
 Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 
Przedwiecznego - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego - wybaw 
nas. 
 Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza - 
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca 
na ziemię - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu - wybaw 
nas. 
 Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowego wieńca - 
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia - wybaw 
nas. 
 Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia - 
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i 
oczyszczasz dusze - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców –  
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice -   
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych –  
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, pociecho płaczących - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, otucho umierających - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych - 
wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego - wybaw 
nas. 
 Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani 
czyśćcowej - wybaw nas. 
 Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci 
najgodniejsza - wybaw nas. 
 

obraz: Przebaczenie, Thomas Blackshear 
 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — przepuść 
nam, Panie. 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata —
 wysłuchaj nas, Panie. 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — zmiłuj 
się nad nami. 
 
Odkupiłeś nas, Panie Krwią swoją. I uczyniłeś nas 
Królestwem Boga naszego. 
 
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Który 
Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś 
Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się 
przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę 
naszego odkupienia i dzięki niej doznawać obrony od 
zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się 
wiekuistym szczęściem w niebie. Przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 
________________________________________________________________________________________ 

Zapraszamy do Księgarni Wysyłkowej Wydawnictwa WAM     
 

e.wydawnictwowam.pl   tel. 12 62 93 260, 669 06 00 00  
 
 

POLECANE KSIĄŻKI: 
 

Benedykt XVI. DLACZEGO WIERZĘ? Przesłanie pontyfikatu 2005-2013 - 19.50 zł 
 

Jakub Kołacz SJ. EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA Spisana własnymi słowami - 14.90 zł 
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KRZYŻÓWKA... 

1. Imię Metropolity Wrocławskiego. 

2. Imię papieża. 

3. W Wielki Czwartek zastępują 
dzwonki i gong. 

4. Imię ojca Maryi. 

5. Wieś, do której zdążali dwaj 
uczniowie po zmartwychwstaniu. 

6. Świątynia prawosławna. 

7. Imię założyciela Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy. 

8. Imię Ewangelisty. 

9. Przyszedł do Jezusa nocą. 

10. Kraj Światowych Dni Młodzieży w 
2013 r. 

11. Imię Głównego Patrona Polski. 

12. Ptak, który pojawił się na kominie 
nad Kaplicą Sykstyńską podczas 
konklawe w 2013 r. 

 

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 16 kwietnia. 

W marcu nagrody wygrali: Agnieszka Zielińska, Elżbieta Gawęcka, Mateusz Nowakowski, Gabriela Ochman i Weronika Zielińska 

  

HUMOR...  
 

 Pewien młodzieniec był na rekolekcjach wakacyjnych. Przeżywał je bardzo intensywnie, czytał Pismo Święte Po 
powrocie do domu, przy każdej rozmowie cytował jakiś fragment Pisma Świętego. Następnego dnia po powrocie do domu 
trochę dłużej sobie posypiał. O 9.00 matka próbuje go obudzić, ale nie udało się. O 10.00 podobnie. O 11.00 mama 
postanowiła się odwołać do silniejszych argumentów. Zwraca się do syna cytatem z Pisma Świętego: Młodzieńcze, tobie 
mówię, wstań! Na to syn odpowiada innym cytatem: "Niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja." 
 

**************** 
 Proboszcz wracał pociągiem do swojej parafii. W pociągu spotkał swojego sąsiada - proboszcza par. ewangelickiej. 
Wracali dość późno, rozmawiali ze sobą. W pewnym momencie do przedziału wszedł pijany człowiek i zaczął się 
awanturować. Ewangelicki kapłan z triumfem spojrzał na pijanego i do katolickiego księdza mówi: "Zobacz typowy katolik 
- twój parafianin". Na te słowa pijany się zatrzymał i na cały głos - "Ja jestem ewangelik". Głupio się zrobiło pastorowi. 
 W niedzielę ksiądz w swojej katolickiej parafii, na Mszy Św. zobaczył pijanego z pociągu. Po Mszy spotkał go i pyta, co 
znaczy jego obecność w kościele. Przecież powiedział, że jest ewangelikiem. Na to ów człowiek mówi - "Wie ksiądz, ja 
wtedy wiary katolickiej broniłem. 

POEZJA... 

Mewo co na dym biały wraz z ludem czekałaś 
Może ty już wcześniej owy wybór znałaś? 

I jako mewa srebrzysta nie znając przyczyny 
oczekiwałaś skromnego sługi z Argentyny. 
Choć inni już wcześniej „papieża” wybrali 

i swego faworyta w purpurze czekali … 
… to zjawił się skromny człowiek, mało komu znany, 

przez siebie samego Franciszkiem nazwany. 
 

A teraz go czeka bardzo trudna droga, 
aby cały Kościół prowadzić do Boga. 

 
Jego dobroć, skromność …, aż za serce ściska. 
Miej Boże w swej opiece  Papieża Franciszka! 

                                                                                     1        

        2                                          

               3         

                                      4        

         5 

          6 

          7 

     

        

         

8       

      9        
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      11           

12     
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Z KART HISTORII PARAFII... 
    

MOWA KSIĘDZA WALTERA LAßMANNA PODCZAS PONOWNEJ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA DNIA 19.03.1946 R. 
Fragment książki, która ukaże się nakładem wydawnictwa Via Nova - Walter Lassmann „Moje przeżycia w Festung Breslau.                            
Z zapisków kapłana” w przekładzie Anny Wziątek ze słowem wstępnym Norberta Heisiga oraz komentarzem i posłowiem Marka 
Zybury. 

„To drugi nasz początek u św. Józefa. Po raz pierwszy 
zaczynaliśmy tu przed trzynastu laty. Dzisiejszy dzień jest dniem 
szczególnej pamięci, bowiem przed dziesięciu laty, 19 marca 1936 
r., zebraliśmy się tu uroczyście, aby dokonać poświęcenia naszej 
wspaniałej mozaiki.1 Ten obraz, który w normalnych warunkach 
przetrwałby może i stulecia, także został zniszczony. Nie mieliśmy 
niestety możliwości, aby go zrekonstruować na dzisiejszą 
uroczystość. We wtorek, 20 lutego 1945 r., odprawiłem tu 
ostatnią mszę św. Trwało oblężenie miasta. Rosjanie podchodzili 
coraz bliżej i pięść bezlitosnej wojny łomotała donośnie także we 
wrota naszej świątyni, tak że w każdej chwili spodziewaliśmy się 
jej zniszczenia. W niedzielę 24 marca 1945 r. poinformowano 
mnie, że na parceli kościelnej zostanie podłożony ogień pod 
wszystkie budynki. W poniedziałek 26 
marca 1945 r. przyszedłem z Ostrowa 
Tumskiego, gdzie w międzyczasie 
zamieszkałem ze swoimi bliskimi, tutaj do 
parafii, aby w rozmowie z niemieckim, 
mającym dowodzić tą akcją, oficerem 
spróbować odwieść go od planowanego 
dzieła zniszczenia. Podniosłem argument, że 
kościół i przyległe budynki nie leżą w linii 
zabudowy ulicy i raczej nie będą przeszkodą 
podczas nadchodzących walk. Wojsko 
zgodziło się wtedy ze mną i obiecało 
oszczędzać w miarę możności kościół. Dla 
pewności jednak jeszcze tego samego dnia 
zarządziłem porządki w kościele, 
wynieśliśmy mianowicie całe wyposażenie 
ruchome i złożyliśmy je w bunkrze 
ogrodowym. Robiliśmy to wszystko pod 
silnym ostrzałem artyleryjskim okolicy, tak że moi pomocnicy 
parokrotnie przerywali pracę. Opuściliśmy jednak plac dopiero po  
przeniesieniu do bunkra wszystkich cennych figur, paramentów                
i szat liturgicznych, krucyfiksów i lichtarzy, książek z zakrystii 
oraz ministranckich komeżek. Skończyliśmy pracę w 
przekonaniu, że zrobiliśmy wszystko, aby uchronić cały ten 
kościelny dobytek przed ewentualnym zniszczeniem. 

W Wielki Czwartek, 29 marca 1945 r., wbrew wszelkim 
obietnicom obrócono kościół i przyległe budynki w popiół. Aby to 
dzieło zniszczenia przeprowadzić z całą gruntownością, zużyto 
osiem pojemników z benzyną. To co było niepalne, żołdacka ręka 
brutalnie potłukła lub rozbiła, w tym i naszą cenną mozaikę. Nie 
tylko ołtarz został strzaskany, rozbito nawet pokrywające 
posadzkę płytki, a czego nie rozbito, to popękało ono od wysokiej 
temperatury podłożonego ognia. Betonowy dach kościoła został 
w trzech miejscach rozpruty. Sklepienia nad ołtarzem głównym, 
zakrystią i bocznymi kaplicami uległy całkowitemu zniszczeniu. 
Zniszczony kościół robił wstrząsające wrażenie, przypominając                
o końcu świata, kiedy wszystko obsunie się w ruinę. Mieliśmy 
przedsmak tego, co kiedyś nieodwołalnie nastąpi. Najbardziej 
bolesny był w tym wszystkim fakt, że to nie wróg był sprawcą tej 
katastrofy. To swoja ręka zadała nam tę ranę, która w naszej 
duszy chyba nigdy się nie zagoi. Niestety, jakby nieszczęścia było 
mało, to już po kapitulacji twierdzy spłonął także bunkier                         
w ogrodzie, a wraz z nim zdeponowane z takim poświęceniem 
wyposażenie kościoła. 

Wkrótce potem, 1 czerwca 1945 r., przystąpiliśmy do 
odbudowy kościoła. Często z daleka i z niebezpiecznych miejsc 
trzeba było ściągać materiały budowlane oraz konieczne 

                                                           
1  Umieszczony na tylnej ścianie prezbiterium nad ołtarzem głównym 

wielkich rozmiarów obraz mozaikowy przedstawiał św. Józefa z Dzieciątkiem 
Jezus. 

wyposażenie kościelne ze zbombardowanych, ale niewypalonych 
świątyń. Dzisiaj mówię żarliwie: „Deo gratias!”, że podczas tych 
niebezpiecznych wypraw nie wydarzyło się jakieś nieszczęście. 
Pracowaliśmy nieprzerwanie przez cały czas, także podczas 
wielkich mrozów w styczniu 1946 r. Bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować wszystkim członkom mojej brygady budowlanej, 
którzy mi tak dzielnie pomagali, pracując z wielkim oddaniem                     
i prawdziwym entuzjazmem przy odbudowie kościoła. Często 
ciążyło mi sumienie i dzisiaj jeszcze robię sobie z tego tytułu 
wyrzuty, że nie mogłem swoim wiernym i ofiarnym pomocnikom 
dać lepszej zapłaty: od czasu do czasu tylko parę złotych, chleb, 
trochę mąki i kaszy, a często w ogóle nic. 

Ale dzisiaj nasza praca jest skończona. Jakże droga i miła 
naszym sercom jest teraz ta świątynia, 
która po tak wielu ofiarach i trudach 
powstała z ruin na nowo! Każdą cegłę, 
piasek, wapno, cement, drewno, płytki                        
i wszystko inne musieliśmy często 
ściągać z daleka, i to przy pomocy 
kiepskich środków transportu, jakimi 
akurat dysponowaliśmy. Obrazy, figury, 
drogę krzyżową, tabernakulum, 
chrzcielnicę, konfesjonał, ławki 
skompletowaliśmy na potrzeby naszego 
kościoła za pozwoleniem proboszczów 
ze zburzonych świątyń śródmieścia. Nie 
udało się nam jeszcze wyremontować 
wnętrza kopuły i usunąć wszystkich 
śladów po pożarze. Należałoby w tym 
celu zbudować wysokie rusztowanie, 
ale brak nam na razie odpowiednich 

rzemieślników i samego materiału. Tak więc kopuła w obecnym 
stanie pozostanie dla nas smutną pamiątką po pożarze kościoła. 
Jeżeli będzie nam dane pozostać tu dłużej, to z czasem zaleczymy   
i  te rany pamięci. Wiemy jednak, że Dobry Bóg nie zważa na 
zewnętrzny przepych, na fasadę – ważna jest dla Niego miłość, 
której owocem jest to dzieło odbudowy. I jeśli o to chodzi, to 
myślę, że ostoimy się przed Panem. Kochajmy teraz nasz kościół 
św. Józefa jeszcze bardziej. Otoczmy go całą miłością i czułością, 
jaką otaczamy drogiego nam człowieka, któremu niezasłużenie 
stała się wielka krzywda. 

A teraz już czas – zostawiłem to sobie specjalnie na 
koniec, aby podnieść zainteresowanie dla mających się zaraz 
rozpocząć czynności rekonsekracji – aby z całego serca 
podziękować Najczcigodniejszemu Księdzu Biskupowi, że                                 
z miejsca przychylił się do mojej prośby i zgodził się dokonać 
powtórnej konsekracji naszego kościoła. Dziękuję nie tylko od 
siebie, ale także w imieniu zebranych tutaj parafian oraz 
wszystkich tych, którzy aktywnie wsparli nasze dzieło odbudowy. 
Wiemy Księże Biskupie, że przybywasz do nas chętnie i że                          
z radością dokonasz biskupich czynności poświęcenia kościoła. 
Razem z nami doświadczyłeś Księże Biskupie wszystkich 
okropności czasu oblężenia i byłeś świadkiem bezmyślnych 
zniszczeń. I Tobie krwawiło serce, kiedy musiałeś patrzeć, jak 
pradawne zabytki naszego ukochanego biskupiego miasta 
obracano w perzynę i tak wielu z naszych bliźnich ginęło często 
straszną śmiercią. Nieraz byliśmy w tych ciężkich dniach razem, 
pocieszając się nawzajem i dodając sobie odwagi. Bywało, że 
mogliśmy sobie tylko w milczeniu uścisnąć dłoń, kiedy cierpienie                  
i ból ściskały gardło. Tym skwapliwiej Księże Biskupie będziesz 
dzielił dzisiaj naszą radość, bo jest to jednocześnie i Twoja radość, 
móc widzieć, jak jeden z naszych Domów Bożych powstał z ruin. 
Najczcigodniejszy Księże Biskupie, proszę o rozpoczęcie obrzędu 
konsekracji!” 
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80 LAT PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA... 1 
W 1933 roku odprawiono pierwszą Mszę Świętą w nowopostawionym i nowopoświęconym kościele Św. Józefa Rzemieślnika 2 

we Wrocławiu – 80 lat później, obchodząc jubileusz, zapraszamy przez cały 2013 rok na ostatnią stronę każdego numeru gazety 3 
parafialnej, gdzie odbędziemy 12-częściową podróż po naszej parafii... 4 
 5 

HISTORIA WSPÓŁCZESNA PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 6 
  7 
 W lata 70-te, kościół 8 
wkroczył wyremontowany od strony 9 
zewnętrznej, zaś        w samych latach 10 
70-tych doczekał się również 11 
remontu wnętrza powodującego 12 
metamorfozę w jego wystroju. 13 
Zreorganizowano przede wszystkim 14 
obecne w świątyni trzy ołtarze.                     15 
W bocznym-lewym znalazło swoje 16 
miejsce Tabernakulum, boczny-17 
prawy poświęcono patronowi parafii, 18 
Św. Józefowi, natomiast nad ołtarzem 19 
środkowym-głównym wyrósł 20 
potężny Krzyż na tle Hostii, 21 
uchodzący dziś jeden z symboli tej budowli. 22 

Lata 80-te to czas, gdy zdecydowano się zburzyć starą plebanię, aby wybudować nową o charakterze kompleksu 23 
budynków na potrzeby użytku parafialnego. W efekcie powstały dwie plebanie połączone przewiązką oraz dwa usytuowane 24 
naprzeciwlegle siebie domy katechetyczne z arkadami, pomiędzy którymi znalazł się spory dziedziniec. Kompozycja 25 
finezyjnie współgrała z kościołem, tworząc wprowadzającą do niego monumentalną oprawę. W latach 90-tych nadeszła 26 
powódź tysiąclecia. Rzeki Odra i Oława zalały wschód Wrocławia. Ta katastrofa objęła niemal cały teren parafii. Początek XXI 27 
wieku przyniósł ze sobą wymianę dachu, a także wykonanie elewacji i malowania kościoła oraz jego zabudowań. 28 

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika wzniesiono, aby odgrywał rolę miejsca nabożnych spotkań społeczności prężnie 29 
rozwijającego się Przedmieścia Oławskiego. Choć młody, doznał ciosów, które nim zatrzęsły, ale mimo to nie starły                                  30 
z powierzchni ziemi. Jego księga dziejów pozostanie wciąż otwarta. 31 

Grzegorz Sobczak 32 
 33 

     34 
 Kościół współcześnie – ołtarz główny, fasada frontowa, zabytkowa chrzcielnica [fot.: Grzegorz Sobczak] 35 

 36 
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, 37 

Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00; 38 
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą; 39 

Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  40 
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