ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 6 (15) * czerwiec 2013 r.
Drodzy Czytelnicy!
Miniony miesiąc w naszej parafii naznaczony był
dużą ilością wydarzeń. Niewątpliwie do najważniejszych
należy zaliczyć Peregrynację Wielkopiątkowego Krzyża
Bł. Jana Pawła II, która przyciągnęła wielu wiernych
pragnących "przytulić się" do tej cennej pamiątki po
Papieżu Polaku. Nasza parafia została przygotowana do
peregrynacji poprzez wiele nabożeństw. Mogliśmy
poczuć, czym żyje nasza wspólnota. Ponadto termin
peregrynacji wpisał sie w biały tydzień po Pierwszej
Komunii świętej, przez co także młodzi parafianie
czynnie włączyli się w to podniosłe wydarzenie. Teraz
pozostaje czekać na duchowe owoce.

18 maja Ojciec Święty Franciszek przyjął
rezygnację Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego
z urzędu Metropolity Wrocławskiego i ustanowieniu jego
następcą Biskupa Pomocniczego
Archidiecezji Katowickiej Józefa
Kupnego. Kościół Wrocławski, w
radosnym oczekiwaniu na ingres
nowego Metropolity, szczególną
wdzięcznością pragnie otoczyć w
tych
dniach
swego
dotychczasowego Pasterza. Z tej
okazji, biskup pomocniczy Andrzej
Siemieniewski
zaprasza
wszystkich wiernych 8 czerwca br.
do Katedry Wrocławskiej, na godz.
10.00, by we wspólnej Eucharystii

dziękować Wszechmogącemu Bogu za wszelkie dary Ducha
Świętego, jakimi ubogacał naszego Arcypasterza na
przestrzeni minionych lat. Będziemy też usilnie prosić, by
Najwyższy
Kapłan
- Jezus
Chrystus wspierał Go swoją łaską,
oraz by pozwolił Mu cieszyć się,
po najdłuższe lata, licznymi
owocami
Jego
kapłańskiej
i biskupiej posługi. Kanoniczne
objęcie
urzędu
Arcybiskupa
Metropolity
Wrocławskiego
przez
Arcybiskupa-Nominata
Józefa Kupnego nastąpi podczas
Jego ingresu do Archikatedry
Wrocławskiej w dniu 16 czerwca
2013 r. o godz. 15.00.

______________________________________________________________
O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie,
I Twoje przed Nim zegnij kolana, Kochajmy Pana!
CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO. ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE KU CZCI
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: W NIEDZIELE O GODZ. 17.30, W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 18.30

NIEDZIELNA EWANGELIA...
2 VI - Łk 7, 1-10 Uzdrowienie sługi setnika
9 VI - Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain
16 VI - Łk 7, 36-50 Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała
23 VI - Łk 9,18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki
30 VI - Łk 9, 51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby między narodami dominowała kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.
INTENCJA MISYJNA: Aby tam, gdzie jest najsilniejszy wpływ sekularyzacji, wspólnoty chrześcijańskie umiały skutecznie
krzewić nową ewangelizację.

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 6, 48-71. Obietnica Eucharystii.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata (J 6, 51) – jest to zachęta do częstego
korzystania z Eucharystii jako sakramentu i jako ofiary.
Czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego i Bożego Ciała. Jezus obiecał swoim uczniom, a za ich pośrednictwem
wszystkim ludziom na ziemi: To bowiem jest wolą Ojca Mego aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie
wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Po wygłoszeniu przez Jezusa pierwszej nauki skierowanej do tłumów
nieopodal Kafarnaum, kiedy mówił, że Jego słowo prawdy jest chlebem życia,
Jezus zaczął wskazywać na swoje ciało jako na źródło życia. Jego słuchaczom trudno było przyjąć prawdę, że aby mieć
życie, muszą spożywać ciało Jezusa. Posilenie się Ciałem i Krwią Jezusa prowadzi do najściślejszego zjednoczenia się z Nim.
Dlatego właśnie Jego Ciało i Krew obdarzają nas życiem wiecznym. Wiara zawiera to, czego nie jesteśmy w stanie pojąć
a mianowicie, że kiedy spożywamy Ciało Jezusa, wlewa On w nas swoje życie przenikając nas do głębi. Jezus, kończąc swą
naukę o chlebie życia, wypowiedział słowa: Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Są to słowa niezwykle ważne tak
dla apostołów jak i dla nas – żyjących współcześnie. Jezus raz jeszcze podkreślił, że musimy przyjąć Jego naukę tak, jak
została wyłożona – to jest w Duchu. To Duch daje życie. Słowo Boże jest natchnione przez Ducha Świętego. Może ono
zostać zrozumiane tylko przez ludzi pouczonych przez tegoż Ducha Świętego.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA CZERWIEC: Apostołowanie przez Eucharystię, przygotowanie siebie i innych do korzystania
z Eucharystii
PATRON MIESIĄCA CZERWCA: Św. Brat Albert Chmielowski (17. czerwca)
Ciągłą zachętą do dobroczynności niech będzie jego powiedzenie: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak
chleb, który dla was wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, jeśli jest się
głodnym. Naśladując św. Wincentego a Paulo nasz święty służył bezdomnym w trudzie i w pocie czoła, widząc w nich
rzeczywiście znieważone oblicze Chrystusa Pana. Rozumiał, że nic nie można dać światu, jeśli się samemu nie ma
Chrystusa w sobie; Chrystusa umęczonego, spracowanego i ukrzyżowanego... Jego bezkompromisowe oddanie się Bogu
miało źródło w głębokim życiu wewnętrznym, uformowanym pod wpływem św. Jana od Krzyża, zwłaszcza jego dzieła pt.
Droga na górę Karmel. Módlmy się w czerwcu do św. Brata Alberta, by wyjednał nam ducha poświęcenia się dla ludzi
będących w potrzebach duchowych i materialnych, zgodnie z celem Apostolatu Maryjnego.

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO...

Aby systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii wypływał nie z poczucia obowiązku, ale był wyrazem naszej głębokiej
wiary w rzeczywistą obecność Jezusa wśród wiernych, gdy gromadzą się w Jego imię i posilają Jego ciałem
eucharystycznym.

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
BRACISZEK - 6 VI godz. 18.45 czas: 98 min. Pierwowzorem postaci Braciszka jest franciszkanin Alojzy Kosiba "Alojzeczek",
kwestarz i jałmużnik żyjący w latach 1855-1939. Duchowny, który zbliża się do końca swoich dni, chce uratować życie młodego
chłopaka. W kolejnych odsłonach Braciszek żegna się z życiem ziemskim i cieszy się na spotkanie z wiecznością.
ŚWIĘTY FILIP NERI: CZ. I - 13 VI godz. 18.45 czas: 100 min. CZ. II - 20 VI godz. 18.45 czas: 100 min.
Młody ksiądz schodzi z kazalnicy i dociera do setek sierot, które żyją w ciemnych uliczkach Rzymu. Z radością, wiarą
i determinacją wokół Filipa Neri zbiera się tłum dzieciaków, on śpiewa, gra i tańczy z nimi, daje im nadzieję. Tworzy pierwsze
oratorium dla ich wspólnoty, gdzie każde dziecko ma prawo zrozumieć, jaka ścieżka w życiu jest dla niego przeznaczona.
Hierarchia kościelna jest jednak przerażona niekonwencjonalnymi metodami Nerego.
MARCELINO, CHLEB I WINO - 27 VI godz. 18.45 czas: 98 min.
Remake głośnego filmowego hitu, jakim był nakręcony w roku 1954 film Ladislao Vajdy "Marcelino chleb i wino". Film cieszył się
ogromną popularnością na całym świecie. Scenariusz oparty został na starej hiszpańskiej legendzie opowiadającej historię
znalezionego w klasztornym ogrodzie niemowlęcia. Chłopiec wzrasta otoczony miłością zakonników, a przyjaciela, któremu
może zwierzać się ze wszystkich trosk, znajduje w drewnianym ukrzyżowanym Chrystusie, zapomnianym na klasztornym
strychu.
NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA

Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak
Zdjęcia: P. Kowalczyk, G. Sobczak, Studio Radek, K. Kunert
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
Dokument przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 5 marca 2013 r.
O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK
„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego –
o życie brata” (Rdz 9,5)
3. Prawda o ludzkiej seksualności i odpowiedzialności za
dziecko
Płciowość człowieka określa ludzką tożsamość i kształtuje całe
jego życie. Nie chodzi tylko o uzdolnienie do współżycia,
biologicznej prokreacji, osobowość, psychikę, emocjonalność,
lecz również o charakter relacji między kobietą i mężczyzną,
w której to relacji seksualność buduje między nimi jedność,
poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Seksualność umożliwia
również, aby w sposób zgodny z naturalnymi okresami
płodności kobiety decydować odpowiedzialnie o swoim
potomstwie, z gotowością do przyjęcia każdego dziecka. Z tym
kontekstem ludzkiej prokreacji kontrastuje technika in vitro,
w której ta jedność i zespolenie między małżonkami zostają
oddzielone od aktu poczęcia: plemniki uzyskuje się od ojca
w akcie samogwałtu, manipuluje się wielokrotnie organizmem
matki, a dziecko staje się „produktem”.
Mając na uwadze właściwe zrozumienie natury relacji między
małżonkami, należy stwierdzić zgodnie z zamysłem Soboru
Watykańskiego II, że małżeństwo i miłość małżeńska z natury
swej skierowane są ku dobru małżonków oraz ku poczęciu,
zrodzeniu i wychowaniu potomstwa. Dzieci są najcenniejszym
darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się
do dobra samych rodziców. Toteż prawdziwy szacunek dla
miłości małżeńskiej i cały sens życia rodzinnego zmierzają do
tego właśnie, aby małżonkowie, nie pomijając pozostałych
celów małżeństwa, skłonni byli mężnie współdziałać
z miłością Boga Ojca, który przez nich wciąż powiększa
i wzbogaca ludzką rodzinę. Małżonkowie chrześcijańscy
powinni być świadomi, że w swoim postępowaniu nie mogą
kierować się własnym kaprysem. Zawsze mają działać
w zgodzie z dobrze uformowanym, dostosowanym do prawa
Bożego, sumieniem. Decydując się na większą liczbę dzieci
i wyrabiając w sobie ducha ofiary, nabywają szlachetną, ludzką
i chrześcijańską odpowiedzialność, jak również zyskują na
wielkoduszności (por. Gaudium et spes 50).
Przedstawiony zamysł Boży wobec ludzkiej seksualności
został, także wśród ludzi Kościoła, przesłonięty przez coraz
bardziej rozpowszechnioną mentalność antykoncepcyjną.
Sprawia ona, że nawet katolicy tracą chęć bycia rodzicami
kolejnych dzieci, zamykają się na życie – z pomocą
niemoralnych
środków
przeciwpoczęciowych
lub
wczesnoporonnych – czy wręcz ulegają „pokusie jednego
dziecka”. W ten zaś sposób nie tylko przyczyniają się do
pogłębiającego
się
kryzysu
demograficznego,
ale
również
ograniczają swój rozwój duchowomoralny, zapominają o przyszłości
własnej rodziny oraz ryzykują
starość spędzaną w samotności.
Sprzeciw
wobec
mentalności
antykoncepcyjnej,
która
zafałszowuje prawdę o ludzkiej
seksualności,
wymaga
przede
wszystkim osobistego, głębokiego
nawrócenia.
Nakazuje odrzucić
dominujący
we
współczesnej
kulturze sposób myślenia o dziecku jako o zagrożeniu i
zbędnym ciężarze, i spojrzeć na nie jako na szansę i bezcenny

dar. Otwarcie na życie może się wprawdzie łączyć z krzyżem,
wiązać z wyrzeczeniami osobistymi i finansowymi – trudno
wszelako bez tego mówić czy myśleć o postawie prawdziwie
chrześcijańskiej.
Nie tylko antykoncepcja, lecz i domaganie się prawa do aborcji
są wyrazem tej samej mentalności, która rodzi w człowieku
poczucie, że może dowolnie manipulować swoim ciałem, jakby
nie uczestniczyło w godności jego osoby, i decydować
o skutkach własnej płodności w inny sposób niż
współdziałając z naturalnym porządkiem cyklu kobiety oraz
dbając o czasową wstrzemięźliwość. Antykoncepcja i aborcja
to dwie skrajności tej samej postawy, wyrażającej się krótko
w stwierdzeniu: „nie chcę mieć dziecka”. Wyrazem tej postawy
jest również zwracanie się ku metodzie in vitro jako
sposobowi poczęcia. Tym razem roszczenie brzmi: „chcę mieć
dziecko” – nawet za cenę powołania go do życia przez obcych
ludzi w warunkach laboratoryjnych, zabicia lub zamrożenia
rodzeństwa w najwcześniejszej fazie istnienia. Zwróćmy
chociażby uwagę na konstrukcję cytowanych zdań: wyrażają
źle rozumiany sens rodzicielstwa – jako prawa do
decydowania o swoim dziecku, jako prawa do traktowania go
jak przedmiot swoistej własności.
Szczególnie niebezpieczne jest formułowanie prawa do aborcji
ze względu na wadę rozwojową dziecka. Dziecko to ma
bezwzględne prawo do tego, aby się urodzić, ma prawo kochać
i być kochane. Domaganie się prawa do aborcji stanowi wyraz
wysoce niegodnego postępowania, nawet jeśli jego źródłem
miałby być lęk lub poczucie źle pojętej odpowiedzialności za
dziecko, wyrażanej w słowach: „nie udźwignę tego ciężaru”.
W obu sytuacjach – w dramacie niepłodności, obawie
związanej z ciążą – Kościół stoi po
stronie człowieka. Nie potępia
nikogo, stara się podpowiadać dobre
rozwiązania,
w tym realne
leczenie
przyczyn
niepłodności,
i budzić w sumieniach świadomość
godności ludzkiego życia w każdej
fazie jego rozwoju. Kościół rozumie
pragnienia i obawy, ale też
przypomina, że dobro nigdy nie może
być
osiągane
niegodziwymi
metodami i że są zasady moralne,
których charakteru zobowiązującego
nigdy nie wolno zawiesić. W sytuacji, gdy małżonkowie są
niezdolni do przekazania życia (w wymiarze fizycznym) cel
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małżeństwa może wypełnić się w wymiarze duchowym
i jednocześnie praktycznym. Chodzi mianowicie o poświęcenie
się niepłodnych par na rzecz innych lub wielkoduszne
przyjęcie do rodziny jednego z ogromnej liczby dzieci
oczekujących na adopcję.
4. Nasza postawa
Sprzeciw wobec wszystkich praktyk wymierzonych w życie
ludzkie wyraża się najpierw w jednoznacznym opowiedzeniu
się po stronie życia. Oznacza to zakaz bezczynności,
niezajmowania wyraźnego stanowiska. Konieczne jest
zaangażowanie w czynną obronę ludzkiego życia od chwili
poczęcia. W szerszym społecznym i politycznym wymiarze
należy zadbać o niedyskryminowanie rodzin i politykę
prorodzinną,
otoczenie
szczególną
troską
rodzin
wielodzietnych. Praktycznymi wyrazami takiej postawy są:
uwrażliwianie ludzkich sumień na prawo do życia każdej
ludzkiej istoty, niezależnie od jakości jej życia; pomaganie
ciężarnym matkom, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, a zwłaszcza nakłanianym do aborcji; prowadzenie
okien życia; duchowa adopcja dziecka poczętego; modlitwa
o rozwój kultury życia w dzisiejszym świecie, poczynając od
naszej Ojczyzny. Obojętność na los zagrożonych dzieci nie jest
postawą właściwą dla chrześcijanina, bo pozostawia
bezbronnych w rękach tych, którzy mają niewrażliwe
sumienia na ich prawo do życia. Natomiast jednoznaczna
postawa uszanowania i chronienia każdego życia ludzkiego,
także chorego i słabego, ma wymiar chrześcijańskiego
świadectwa – ukochania życia, ukochania bliźniego, a nade
wszystko umiłowania Boga, dawcy i „miłośnika życia” (Mdr
11,26).
Nie
wolno
poprzestać
na
deklaracjach. Wielu chrześcijan
staje
wobec
dramatycznych
decyzji, dotyczących odebrania
życia nienarodzonemu. Trzeba
jednoznacznie powtórzyć: nie
wolno czynić zła, aby osiągnąć
dobro. Żadne działanie, które
prowadzi do zagrożenia życia
człowieka (także we wczesnych
stadiach rozwoju) lub wprost do
zabójstwa,
nie
da
się
usprawiedliwić nawet najbardziej wzniosłym celem. Źle
realizowane pragnienie stania się rodzicami – ze zgodą na
„poświecenie” w tym celu kilku kolejnych istnień ludzkich
(dzieci nadliczbowe, „zdefektowane”, usunięte, bo po
wszczepieniu do macicy rozwijało się ich „za dużo”) – obciąża
sumienie winą za ich śmierć.
Chrześcijanin musi troszczyć się o prawdę. Dlatego jego
zadaniem jest też demaskowanie kłamstw, wśród których
szczególnie wiele szkody czynią sugestie, jakoby zapłodnienie
pozaustrojowe było leczeniem niepłodności. Ono niczego nie
leczy – niepłodni takimi pozostają, a „wyprodukowanie”
dziecka powierzają obcym.
5. Zaangażowanie katolików w życie publiczne
Świeccy katolicy nie mogą zrezygnować z zaangażowania
w życie publiczne: z troski o szeroko rozumiane dobro
wspólne, z uczestnictwa w wyborach, aktywnego wspierania
takich rozwiązań społecznych i prawodawczych, które są
zgodne z chrześcijańskim sumieniem. Ich zadaniem jest
„przenikanie duchem chrześcijańskim doczesnego porządku”
ze świadomością, że rządzi się on swoimi prawami (por. Nota
doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary dotycząca pewnych
kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu
politycznym, pkt 1, dalej: nota). Zadanie to obejmuje między
innymi obronę życia ludzkiego. Jest to szczególnie ważne
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obecnie, kiedy próbuje się narzucić pogląd, że nie ma żadnych
niezmiennych wartości uniwersalnych, prawo powinno być
tylko wyrazem woli większości, otwarte na pluralizm
światopoglądowy, kulturalny i polityczny. W imię fałszywie
pojmowanej tolerancji oczekuje się, wręcz – żąda od
katolików, aby zrezygnowali z wnoszenia do życia społecznopolitycznego tego, co zgodnie z wiarą uznają za prawdziwe
i słuszne. Doświadczenie pokazuje, że przekonania katolików
są dziś spychane na margines dyskusji społecznych jako
anachroniczne. Katolikom niemal nie wolno publicznie
przeciwstawiać się głoszeniu prawa do decydowania
o rodzicielstwie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych ze
złem antykoncepcji, procedury in vitro, aborcji, ideologii
gender, instytucjonalizacji związków osób tej samej płci,
promocji wzorców zachowań społecznych, które są sprzeczne
z tradycyjnym modelem rodziny. Tymczasem katolicy powinni
być dumni ze swoich przekonań, gdyż w centrum ich wiary
stoi nie tylko powszechne ojcostwo Boga, Stwórcy
i Odkupiciela człowieka, ale także osobowa godność każdego
bez wyjątku człowieka oraz godność jego sumienia, które
rozbrzmiewa
kanonem
wartości
uniwersalnych
i niezmiennych, a zwłaszcza prawdy, miłości, sprawiedliwości
i solidarności.
Obowiązkiem każdego katolika biorącego udział w życiu
publicznym jest wierność nauczaniu Kościoła katolickiego
i samemu Chrystusowi. Nie może być mowy o jakimkolwiek
kompromisie w kwestiach wiary i moralności. Podstawowym
obowiązkiem osoby zaangażowanej w działanie na rzecz
dobra wspólnego jest dbanie o jednoznaczność, a jej postawa
musi być czytelna dla innych.
W każdej sytuacji katolik ma być
świadkiem Chrystusa. Może się to
dla
niego
wiązać
z
dużą
odpowiedzialnością
społeczną,
osobistymi wyrzeczeniami, tym, że
stanie się przedmiotem publicznej
krytyki, dystansowania się od
niego czy nawet odrzucenia. Nie do
przyjęcia jest dla katolika dualizm
postaw, a więc wyznawanie innych
zasad w życiu prywatnym, a innych
w zaangażowaniu publicznym
i opowiadanie się za rozwiązaniami sprzecznymi z wyznawaną
wiarą. W ramach wyznaczonych przez chrześcijańską
roztropność możliwe jest korzystanie z „procedury
dyplomatycznej", rozumianej jako umiejętność mądrego
życiowo postępowania, uznającego zasady funkcjonowania
instytucji
demokratycznych,
a
umożliwiającego
odpowiedzialne uczestnictwo w społecznej czy politycznej
dyskusji. Rozsądne zaangażowanie katolika w życie publiczne
oznacza więc roztropność i prawość w osiąganiu celów.
Jednym z nich jest budowa uczciwego autorytetu i obecność
w miejscach decydujących o tworzeniu i stosowaniu prawa.
Dlatego też konieczne wydaje się przyjęcie strategii
postępowania w przypadku, gdy nie jest możliwe osiągnięcie
rozwiązań najbardziej pożądanych. Jan Paweł II w związku
z sytuacją, w której nie byłoby możliwe odrzucenie lub
całkowite zniesienie prawa o przerywaniu ciąży – skoro już
weszło w życie lub zostało poddane głosowaniu – wskazał, że
„parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw
wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim
ludziom, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia
propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości
takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej
negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności
publicznej” (EV 73). Dlatego też możliwy jest udział

w kompromisie politycznym, ale tylko wówczas, gdy służy to
osiąganiu większego dobra, a nie jako metodą rozwiązywania
problemów etycznych lub wyznaczania kryteriów dobra.
W przypadku aborcji rozwiązaniem docelowym jest m.in.
prawo nieakceptujące wskazanie eugeniczne do zabicia
dziecka, a w przypadku in vitro – odrzucające tę procedurę
jako zagrażającą godności oraz życiu lub zdrowiu dziecka we
wczesnym stadium jego rozwoju.
Ogromnym zagrożeniem dla katolików zaangażowanych
w kształtowanie życia publicznego, zarówno w wymiarze
ogólnopaństwowym, jak i samorządów lokalnych oraz
działalności pozarządowej, zdaje się ich osamotnienie. Często
się zdarza, że nawet nie uzyskują dostatecznego wsparcia
duchowego, pomocy w kształtowaniu ich sumienia
i podpowiedzi co do postępowania zgodnego z wiarą katolicką.
W publicznej ocenie ich działalności politycznej – co jest
naturalne – pojawia się niekiedy tendencja do krytyki
i nieufności ze strony innych członków Kościoła. Stawiany
bywa zarzut braku radykalizmu lub uczestniczenia
w gremiach, które nie spotykają się z pełną akceptacją ze
strony niektórych katolików. Należy wszelako pamiętać, że
podstawowym zadaniem ludzi wiary jest – powtórzmy – być

obecnymi w świecie polityki. Ich współdziałanie przy
osiąganiu kompromisów politycznych ma zapewnić, aby
ochrona wartości, podyktowanych przez chrześcijańskie
sumienie, była możliwie najpełniejsza – w określonych
warunkach i okolicznościach ich działania. Kościół i każdy
wierny jest odpowiedzialny za prawidłową formację sumienia.
Trzeba znać i rozumieć warunki działania w sferze publicznej,
które rodzą nieustanne zagrożenia dla wierności
w dokonywanych wyborach moralnych.
Politycy i parlamentarzyści stają wobec szczególnej
odpowiedzialności, gdy podejmują decyzje dotyczące sprawy
życia i godności człowieka. Gdy postępują zgodnie z prawym
i dobrze uformowanym sumieniem należy się im szczególna
wdzięczność i uznanie, którą i przy tej okazji trzeba wyrazić.
Żyć w zgodzie ze swymi przekonaniami, umieć je uzasadnić
i bronić – nawet narażając się na konsekwencje, które będą im
dawkowane przez logikę koniunkturalnej walki o władzę - jest
tytułem do uznania ich wielkości i wierności wyznawanym
ideałom.
Dokument przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 5 marca 2013 r.

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
ESCHATOLOGIA W UJĘCIU JOSEPHA RATZINGERA [BENEDYKTA XVI]

Dogmatyka to potężne drzewo składające się z wielu
gałęzi: trynitologii [nauki o Bogu w Trójcy Jedynym],
patrylogii [nauki o Bogu Ojcu], chrystologii [nauki o Jezusie
Chrystusie], pneumatologii [nauki o Duchu Świętym],
mariologii [nauki o Maryi], antropologii [nauki
o człowieku], angelologii [nauki o aniołach], demonologii
[nauki o szatanie i diabłach], charytologii [nauki o łasce],
hamartologii [nauki o grzechu], eklezjologii [nauki
o Kościele], sakramentologii [nauki o sakramentach],
protologii [nauki o początkach] oraz eschatologii [nauki
czasach ostatecznych]. Ta ostatnia, eschatologia, traktując
o
czasach
ostatecznych,
traktuje
jednocześnie
o powiązanych z tym wielu innych sprawach, nurtujących
ludzi wszelkich wyznań na całej ziemi, a mianowicie
o:
życiu,
śmierci,
nadziei,
zmartwychwstaniu,
sprawiedliwości, miłosierdziu, niebie, piekle, czyśćcu,
człowieku jako duszy i ciele oraz sądzie ostatecznym. Sporą
uwagę na wątki eschatologiczne, zwrócił wybitny pod tym
względem Joseph Ratzinger, kontynuujący
z czasem swoje nauczanie jako Benedykt
XVI.
Eschatologia Ratzingera ma charakter
eschatologii nadziei. Nadzieja jest dla niego
istotą życia, natomiast jej brak istotą
śmierci.
Przeżywanie
nadziei
to
przeżywanie
„już”
(Odkupienie),
a jednocześnie „jeszcze nie” (oczekiwanie na

czasy ostateczne, w których
wszystko zostanie wyrównane).
I
właśnie
o
to
chodzi,
o wyrównanie nierówności. O ile
na
wschodzie
wymienioną
nierówność
tłumaczy
się
reinkarnacją, o tyle na zachodzie
tłumaczy
się
dążenie
do
wyrównania nierówności przez
zmartwychwstanie.
Na
tym
polega
prawdziwa
sprawiedliwość wypływająca z miłosierdzia. Objawia to
przed stworzeniem nadzieję na życie po życiu, jak też
prawdziwe oblicze Stwórcy i Zbawcy – stwarzającego i nie
potępiającego, lecz zbawiającego, sprawiedliwego a przy
tym miłosiernego, okazującego miłosierną sprawiedliwość
i sprawiedliwe miłosierdzie. Zabarwienie sprawiedliwości
miłosierdziem oraz miłosierdzia sprawiedliwością rzutuje
na przedstawianą przez Ratzingera ciekawą wizję czyśćca,
nie jako zwykłego ognia, ale oczyszczającego
ognia miłości. Prowadzi to ostatecznie do
zaakcentowania nieśmiertelności duszy
i zmartwychwstania ciała. Nadzieja dotyczy
zatem przyszłego dobra, które uobecnia się
już w teraźniejszości, zaś sprawiedliwość
i
miłosierdzie
zapewniają
o zmartwychwstaniu umarłych nawet
najdalszej przeszłości.

___________________________________________________
OGŁOSZENIE
SPOTKANIA DAWNYCH OAZOWICZÓW
Był taki piękny czas, gdy z naszych ośrodków w Zakopanem-Olczy, Odporyszowie i Orawce
korzystało bardzo wiele młodzieży i małżeństw. Wiele z tych osób, dziś już dorośli, zachęcało i zachęca
do zorganizowania spotkania dawnych oazowiczów, aby podziękować Panu za miniony czas i by szukać
nowych impulsów na drodze przeżywania drogi Kościoła. Postanowiliśmy zorganizować takie
spotkanie. Okazją jest też trwający Rok Wiary. Ten zjazd, który nazwaliśmy roboczo „Spotkanie
Odporyszowskie po latach”, odbędzie się w dniu 29 czerwca /sobota/ w parafii bł. Anieli Salawy
w Krakowie. W imieniu grupy organizacyjnej i ks. proboszcza Aleksandra Bandury, ks. Piotr Kwiecień CM
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Marta Deląg i Alicja Szulc

Z ŻYCIA PARAFII...

RAPORT Z BIERZMOWANIA
1 Maja stanowi ważny dzień dla Polaków, dla naszych
Parafian i dla nas, czyli młodzieży. Tego dnia w naszym
państwie obchodzi się Święto Pracy, w naszej parafii Św.
Józefa Rzemieślnika odpust, natomiast my, otrzymaliśmy
tego dnia znamię Ducha Świętego, czyli bierzmowanie. Jest
to jeden z Sakramentów, który ma za zadanie ściślej
zjednoczyć Chrześcijan z Jezusem Chrystusem. Młode osoby
otrzymują wówczas dary Ducha Świętego takie jak:
mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność
i bojaźń Boża.
Około godziny 17:00 nasza 29-osobowa grupa kandydatów
do bierzmowania zebrała się radośnie wraz ze swoimi
rodzinami przed kościołem. Benjamin wręczył nam krzyże.
Krzyże niezwykłe, bo w każdym z nich znajdowała ziemia
z Wieczernika, czyli miejsca gdzie Duch Święty zstąpił na
Apostołów. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem
majowym, podczas którego odśpiewaliśmy litanię

loretańską i otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem. Następnie odprawiono uroczystą Mszę
Świętą pod przewodnictwem ks. Infułata Adama Drwięgi.
W swoim kazaniu uczył nas on jak mężnie wyznawać wiarę.

My nie tylko byliśmy biernymi słuchaczami, ale aktywnie
uczestniczyliśmy w uroczystości. Prawie każdy miał
wyznaczoną jakąś rolę. Jedni czytali Pismo Święte, drudzy
modlitwę wiernych, a jeszcze inni nieśli dary.
W kulminacyjnym punkcie Mszy Świętej podeszliśmy
z naszymi świadkami do ołtarza. Ksiądz Infułat zwracając
się do nas imieniem jakie sobie wybraliśmy wypowiedział
słowa: Przyjmij znamię Ducha Świętego, namaszczając
nasze czoła krzyżmem. Na koniec podziękowaliśmy
kapłanom i zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Eucharystię umilał nam śpiew scholi i gra orkiestry Hanys
Band. Każdy z nas zapamięta ten dzień na długo,
a otrzymane dary pomogą nam w dorosłym życiu.
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Danuta Tettling

PRZEMYŚLENIA WIERNYCH...
AGENDA LITURGICZNA MARYI NIEPOKALANEJ

Czy mieli Państwo kiedyś w ręku Agendę
Liturgiczną Maryi Niepokalanej? Jeśli nie, to być może nie
zachęci Państwa do sięgnięcia po nią informacja, że w tej
książce znajdą Państwo czytania na każdy dzień w roku
wraz
z komentarzem. Może fakt, że są w niej informacje
o świętach i uroczystościach, a także krótkie
życiorysy świętych i błogosławionych również
nie
wyda
się
Państwu
porywający.
Niewykluczone, że nie zachwyci Państwa
wiadomość, iż w Agendzie są zamieszczane
fragmenty książek religijnych i artykułów oraz
papieskich encyklik. Kiedy ponad 10 lat temu
moja koleżanka próbowała mnie przekonać do
Agendy i opowiedziała o jej zawartości, a potem
jeszcze dodała, iż ona i jej mąż czytają tę
"niebieską książkę" codziennie,
a nawet
zabierają w podróż, pomyślałam: "Cóż za
fanatyzm!" Ale potem dostałam Agendę w prezencie
i pomyślałam, że ostatecznie mogę poświęcić Panu Bogu
tych 10 - 15 minut dziennie. Przy porannej kawie. Panu
Bogu jakoś taka moja postawa nie przeszkodziła. Jego
słowo nieraz bardzo mi pomogło. Zwłaszcza w takie dni,
kiedy miałam mnóstwo problemów i nie chciało mi się
nawet żyć. Potem przekonałam się, że podobnie dzieje się
z innymi ludźmi. Nic dziwnego! "Żywe jest słowo Boże
Ewa Mazurek

i skuteczne". Stopniowo dowiedziałam się, że Agendę
czytają ludzie z całej Polski, a nawet Polacy na obczyźnie.
Zarówno w Niemczech, jaki i w Kalifornii, we Włoszech i na
Syberii. Dzwonią do Stowarzyszenia Wspólnota W MISJI we
Wrocławiu, nie mogąc się doczekać na kolejny tom.
Poznałam też osoby, które od wielu lat wydają
Agendę, by nieść Dobrą Nowinę innym.
Zachwyciła mnie ich żywa wiara, energia,
wytrwałość. To nie mnisi, zamknięci gdzieś tam
w klasztornych murach, ale tacy wrocławianie
jak my. Mają rodzinę, obowiązki zawodowe.
Borykają się z przeróżnymi problemami i wcale
nie wszystko im idealnie wychodzi.Ale traktują
Pana Boga na serio. Nie wiem, czy zechcą
Państwo wziąć do ręki Agendę, ale myślę, że jeśli
nie zawsze jest Państwu łatwo, jeśli są Państwo
zmęczeni, przytłoczeni kłopotami, chorobami,
jeśli czują się państwo zagubieni w tym nie zawsze
przyjaznym świecie, to jest właśnie książka dla Państwa.
O Agendę proszę pytać w swojej parafii, w dobrych księgarniach
z literaturą religijną albo złożyć zamówienie dzwoniąc pod
numer telefonu: (71)7954064 lub pisząc na adres: Oficyna
Wydawnicza W MISJI, 50-950 Wrocław 68, skr. poczt. 944 albo
pocztą elektroniczną: wydawnictwo@wmisji.pl

WSPÓLNOTA PRZYJACIÓŁ MISJI...
RUSZAMY Z NOWYM CYKLEM

W
tym
numerze
pragnę
zainteresować wszystkich tym, jak żyją
ludzie w XXI w. i z jakimi problemami
borykają się w Republice Środkowoafrykańskiej. Pisząc ten
artykuł korzystam, za zgodą autora, z informacji, które
podaje na bieżąco na blogu: przezywam.blogspot.com jedna
z wolontariuszek, pielęgniarka przebywająca wraz
z czterema innymi Polakami, tam na miejscu.
Na początek krótka notka historyczna: „Republiką
Środkowoafrykańską (RŚA) przez ostatnie 10 lat nieudolnie
rządził François Bozizé. Tak nieudolnie, że w końcu
niektórzy nie wytrzymali i zorganizowali się w grupę
rebeliancką pod nazwą „Seleka” (czyli przymierze), aby
obalić rządzy prezydenta. Wszystko zaczęło się w grudniu
2012 roku. Przez kolejne tygodnie zajmowali mniejsze
i większe miasta, początkowo na północy kraju, by
stopniowo przesuwać się w stronę stolicy. Kradną,
zastraszają, piorą się z żołnierzami armii RŚA. Cywile
uciekają w las, zostawiając cały dobytek na pastwę losu,
a raczej pastwę pazerności rebeliantów. Bozizé bardzo
prosił społeczność międzynarodową o pomoc w ratowaniu
kraju, który własnymi rządami doszczętnie zrujnował, po
czym uciekł do sąsiedniej Demokratycznej Republiki Konga.
Odzewu nie ma. Amerykanie bronili obywateli
amerykańskich, po czym ich ewakuowali. Francuzi zrobili
dokładnie to samo. Rebelianci w końcu weszli do stolicy
i z łatwością ją zdobyli. Nowym prezydentem ogłosił się
przywódca rebeliantów Michel Djotodja”.
Aby jak najlepiej odzwierciedlić obecną sytuację w RŚA
przedstawiam fragmenty wybranych wpisów:

4.04.2013 „Rebelia się rozrasta, wszystko wymyka się spod
kontroli. Państwowy szpital w Mbaiki, dużym mieście
niedaleko nas, został doszczętnie ograbiony. Najpierw
skradziono część leków, by później resztę z premedytacją
zniszczyć, następnie wynieść wszystko to, co pozostało.
Szpital opustoszał, prefektura opustoszała, nic nie
funkcjonuje tak jak powinno. Wszyscy urzędnicy i inni
wysoko postawieni pochowali się gdzie mogli. Policja
i żandarmeria już nie istnieją. Także żaden szpital w stolicy
nie ma racji bytu. Miasto zostało podzielone na sektory, aby
utrzymać porządek – dzięki temu bojówki wiedzą, którą
część miasta mogą okradać! Wszystkie organizacje
międzynarodowe (włącznie z agendami ONZ) zostały
okradzione, budynki zrujnowane. Misje, firmy, jedyna
w kraju duża fabryka, zwykli obywatele – wszyscy, jak
jeden mąż, zostali poważnie dotknięci wydarzeniami
w kraju. Nie odpuścili nawet siostrom od Matki Teresy
z Kalkuty.
Jak przebiega zazwyczaj wizyta szanownych panów
rebeliantów? Każdy im grzecznie otwiera, tak jest
bezpieczniej. Zabierają co chcą. Niestety wielokrotnie jest
to wszystko – nie odpuszczą sobie nawet mebli, które mogą
gdzieś później sprzedać. Jeśli masz samochód – zabierają
samochód. Jeśli twój samochód jest zepsuty – wybijają
w nim szyby lub puszczają serię z karabinu. Czasem po
prostu odchodzą, gdy już się nasycą, a czasem niszczą co
mogą. Dlaczego? Po co? A bo mogą!
Niestety to nie koniec przykrych przeżyć. Kiedy rebelianci
już sobie pójdą, jest to znak dla miejscowej ludności, że
drzwi do danego miejsca są otwarte. Można więc śmiało
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wchodzić i kończyć dzieło zaczęte przez uzbrojonych
poprzedników. Przykre, bardzo przykre, ale prawdziwe…”
5.04.2013 „Przyjechali do nas, do domu, na misję! W mig
wysiedli z auta i zobaczyłam dwóch uzbrojonych
rebeliantów idących w stronę drzwi. Poleciałam do pokoju
po saszetkę z dokumentami, żeby schować ją pod ubrania.
Ela zaczęła z nimi rozmawiać. „Proszę otworzyć!” –
krzyknął żołnierz celując jej w brzuch. „Już, już! Czemu do
mnie celujesz?! Co ja ci mogę zrobić?!” – odpowiedziała.
Trochę go ten opór stłumił. Spokorniał. Dzięki Bogu. Chwilę
później dziesięciu facetów z bronią rozsiadło się na naszym
podwórku… …Przygotowujemy się na kolejne spotkanie.
Niestety.
…Dlatego jeszcze raz prosimy was wszystkich, którzy tu
dotarli, o modlitwę i rozsyłanie dalej informacji o RŚA. Jak
żyć w takich warunkach? Jak pracować? Coś musi dać się
zrobić. Przestańmy być w końcu obojętni! Nie mamy
wyjścia. Musi nam się udać!”
7.04.2013 „… Na północy kraju rebelianci potrącili chłopca,
uszkadzając mu poważnie obie nogi. Zatrzymali się,
wysiedli z samochodu i… kazali mu iść. Kazali mu iść na
złamanych nogach, strasząc go jednocześnie karabinami! …
To przelało czarę goryczy i spowodowało mobilizację
miejscowej ludności. Z samego rana nieuzbrojeni cywile
wyszli na ulice w marszu protestacyjnym. Boso, by
podkreślić swoją bezbronność. Mężczyźni, kobiety, dzieci…
Rebelianci otworzyli do nich ogień, zabijając 8 osób i wiele
raniąc. Później tłumaczyli się, że musieli zareagować, gdyż
ten sprzeciw był okazaniem braku szacunku w stosunku do
Seleki - wybawicieli narodu! Co za niedorzeczność, co za
bezczelność, co za koszmar!
… My dziś od rana czekaliśmy. To na dziś lub jutro
rebelianci zapowiedzieli powrót. Z samego rana dostaliśmy
telefon z ostrzeżeniem, że są kilkanaście kilometrów od
nas, w innej wsi. Wczoraj znaleźli tam samochód do którego
brakowało kół. Dali miejscowym jeden dzień na ich
znalezienie, albo zaprowadzą tam swój porządek. Dziś go
zaprowadzili paląc trzy domy. Ci ludzie nie żartują.
Jesteśmy w stanie najwyższej gotowości. Każdorazowo
warkot silnika lub krzyki powodują u nas napięcie.
Czekamy, wciąż czekamy… Noce są najgorsze, bo to
w ciemnościach diabelstwo szerzy się najłatwiej. Żyjemy
chwilą, bo wiemy że wszystko może się zdarzyć.
…Mocno wierzymy jednak, że Bóg nas ochroni, że po raz
kolejny rozwiąże problem, który z naszego ludzkiego
punktu widzenia zdawał się nie do rozwiązania. Wiemy, że
nie jesteśmy sami. Wiemy, że On czuwa i wiemy, że mamy
wsparcie z waszej strony. Mimo tych wszystkich wydarzeń,
mimo napięć, w sercach jesteśmy spokojni, jesteśmy realnie
pokrzepieni waszą modlitwą i czerpiemy z niej siłę na
każdy dzień”.
1.05.2013 „Dostaliśmy dwa dramatyczne listy. Jeden od
polskiego misjonarza ze wschodu RŚA, drugi od

Tomek Barański

znajomego, który przedostał się do Kamerunu, by ratować
swoje życie (ze względu na jego bezpieczeństwo nie
podajemy więcej danych).
Polski franciszkanin z misji wysuniętej najbardziej na
wschód donosi, że tamte rejony razem z północą kraju
znajdują się pod okupacją muzułmańską. Kościół katolicki
jest pierwszą ofiarą ataków. Do naszego misjonarza
rebelianci przyjeżdżali trzy razy. Zabrali wszystkie
samochody, całkowicie zablokowali miasto. Kończą im się
zapasy żywności, pod koniec miesiąca zabraknie im hostii
do odprawiania mszy. Wycofały się wszystkie organizacje
humanitarne. Są po prostu odcięci od świata. Północ ma się
nie lepiej. Są to tereny atakowane od początku grudnia.
W trzech tamtejszych diecezjach nie ma już żadnego
samochodu. Wszystko zgrabili. Biskupi musieli uciekać, bo
grożono im śmiercią. Mury ich siedzib stoją puste.
Równocześnie nuncjusz apostolski w Bangui prosił
wszystkie wspólnoty o to, żeby zostały, bo to jedyny sposób
na opór jaki można stawić muzułmanom. Coraz trudniejsze
są te decyzje. Coraz więcej modlitwy potrzeba.
Środkowoafrykańczyk od którego dostaliśmy drugi list
przesłał nam swój „pamiętnik” z ostatnich 8 dni pobytu
w stolicy. W poniedziałek 22.04. żołnierze Seleki przyszli
do Ledgera - największego hotelu w stolicy (a obecnej
siedziby tego czegoś nazywanego władzą), aby dopominać
się o pieniądze. Zaczęli strzelać i w ogólnej panice
zatratowano 5-letnie dziecko.
W jednym z miast ludzie stawili opór, gdy rebelianci chcieli
ukraść materiały na budowę szkoły. Otworzyli ogień do
cywilów. Zginęło 30 osób, 50 jest rannych. Spalili 450
domów.
Ludzie w strachu przed nocnymi atakami chowają się
w szpitalach. Stanowią one azyle, schronienie na ciemną
noc. Rankiem wszyscy wracają do domów, a raczej tego
czegoś co z nich pozostało.
„Wyrwali mi serce. Zabili mi Nicolasa. To są dzicy,
barbarzyńcy. Zabiorę ciało do Ledgera. Niech mnie
prezydent pochowa z moim dzieckiem” – te
dramatyczne słowa usłyszał w słuchawce telefonu autor
listu. Wypowiedziała je jego siostra po zastrzeleniu jej 12letniego syna w Bangui, gdy wracał do domu z katechezy.
Nie ma dnia bez morderstw, napaści, gwałtów, linczów,
kradzieży. Władza nic nie robi. Ich niemoc przeraża. Seleka
kradnie na oczach wszystkich, w biały dzień, a nikt nic nie
robi, już nikt niczego nie kontroluje. Wszyscy żyją
w ciągłym lęku. … Nic nie zapowiada końca tego koszmaru,
tego chaosu nie do opisania…”
Można by tak
pisać
jeszcze długo. Dlatego
zainteresowanych odsyłam na blog:
www.przezywam.blogspot.com i proszę o gorącą modlitwę
za ten naród.

MYŚLI MŁODYCH PARAFIAN...
MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE

Na lekcję religii uczęszczamy po to, aby
uczyć się o Panu Jezusie Chrystusie,
o Najświętszej Pannie Maryi oraz o ich dziełach. Księża
opowiadają nam historie, które zdarzyły się kiedyś dawno
temu, ale wciąż pozostają dla nas ważne, bo dotyczą
stworzenia i zbawienia. Prowadzą oni z nami różne zajęcia,
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jak na przykład puszczają pouczające bajki. Bardzo lubię
księży z naszej parafii: naszego katechetę, który
przygotował nas do sakramentów Pierwszej Spowiedzi
i Komunii Świętej oraz zabrał nas wycieczko-pielgrzymkę
z tej okazji, ks. Macieja Mroczka, a także naszego
proboszcza, ks. Józefa Kapiasa.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
Adrian Sykuła
CZEGO PRAGNIE MINISTRANT?

Chciałbym, aby nasza parafia organizowała
więcej pielgrzymek do pięknych polskich sanktuariów.
Moglibyśmy poprzez to poznać wiele słynnych miast. Według
mnie w naszej parafii powinna pojawić się też siostra zakonna,
która pomagałaby w prowadzeniu scholi, czy pojawiała się na
spotkaniach dla ministrantów. I najważniejsze, żeby więcej
młodzieży angażowało się różne konkursy i wycieczki
zorganizowane przez parafię św. Józefa Rzemieślnika.

Maja Cypryjańska

SCHOLA...
NASZA SCHOLA

Nasza parafialna schola powstała we
wrześniu 2012 roku za sprawą Księdza
Macieja Mroczka. Od tamtej pory śpiewem uświetnia
niedzielną Mszę Świętą o godz. 11:00 oraz włącza się do
sprawowania oprawy muzycznej podczas różnych
uroczystości kościelnych i parafialnych. Prowadzą ją
i opiekują się nią miłe i sympatyczne Panie Żaneta Rurarz
oraz Katarzyna Zielińska. Odgrywają one dla śpiewających
w scholi dziewcząt role przewodniczek po świecie muzyki
liturgicznej, podobnie jak pomagający im Pan organista,
Marcin Skrzypek. W skład scholi wchodzą dziewczęta, które
między innymi śpiewają w różnych chórach szkolnych
i pozaszkolnych: Julia, Maja, Weronika, Agnieszka, Gosia,
Arletta, Klaudia, Gabrysia, Dominika i Dagmara. Po
Pierwszej Komunii świętej dołączyła do nas także Wiktoria.
Na próbach uczymy się śpiewać, by nasz śpiew stawał się

coraz ładniejszy i pomagał innym w modlitwie. Staramy się
poznawać kolejne pieśni, które właściwie nawiązywałyby
do konkretnego czasu okresu liturgicznego oraz
udoskonalać już te znane i lubiane. Na próbach znajdujemy
również czas na wspólną zabawę i przyjacielskie rozmowy,
gdyż przebiegają one w miłej i radosnej atmosferze. Swoim
śpiewem chcemy się modlić i sprawiać, aby każdy człowiek
mógł przeżywać Eucharystię w wyjątkowy sposób.
Pragniemy tak jak tylko potrafimy pokazać ludziom Pana
Boga oraz dzielić się ze wszystkimi naszą wiarą, nadzieją
i radością. Ponieważ jak mawiał Św. Augustyn: Kto śpiewa,
ten się podwójnie modli.
Dzieci i młodzież pragnącą wielbić Boga śpiewem
serdecznie zapraszamy na próby scholi odbywające się
w salce parafialnej, w środy o godz. 16:30 oraz w niedziele
o godz.10:20.
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KRZYŻÓWKA

1

1. Miasto, w którym urodził się papież Franciszek.
2. Imię świętej, która rozpowszechniła kult
Najświętszego Serca Jezusowego.

2
3

3. Katolicka organizacja charytatywna.

4

4. Kalwaria .. z ulubionym sanktuarium Jana Pawła II.
5

5. Jeden z darów Ducha Świętego.
6. Nazwa księgi biblijnej, w której opisano powołanie
Mojżesza.

6
7

7. Pokładanie w kimś nadziei.

hasło :

8

8. Matka Jana Chrzciciela.

9

9. Święty z Padwy.
10

10. Popularna modlitwa maryjna.

11

11. Wieczorna modlitwa Kościoła.

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

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 21 czerwca.
W maju nagrody wygrali: Jakub Chętnik, Sylwia Mikuś i Julia Kupisz. Gratulujemy!

HUMOR...
Ksiądz pyta Jasia: - Jasiu, co się stanie jeśli naruszysz jedno z dziesięciu przykazań?
Jasiu na to: - Zostanie jeszcze dziewięć.
*****
Babcia i Jasiu są w kościele. Wszyscy się modlą a ksiądz mówi: - Za duszę Mariana, za duszę Zbyszka, za duszę Zenona...
Jasiu mówi do babci: - Babciu chodźmy stąd, bo jeszcze nas zadusi.

POEZJA...
Zofia Sabat

Boże, Który dla odkupienia świata chciałeś się narodzić.
Zostałeś obrzezany.
Przez zdrajcę Judasza wydany.
Jako niewinny Baranek na ofiarę wiedziony.
Przed Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda stawiony.
Przez fałszywych świadków oskarżany.
Biczowany, cierniowany, wyszydzany, opluwany,
trzciną uderzany.
Przez zakrycie twarzy znieważany.
Z szat obdarty.
Do Krzyża przybity.
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Na Krzyżu podniesiony.
Żółcią z octem napawany i włócznią przebity.
Jezu Chryste, my, niegodni, Twój Krzyż przeżywamy.
Wybaw nas od mąk piekielnych.
I zaprowadź nas tam, gdzie zaprowadziłeś łotra z Tobą
ukrzyżowanego.
Gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki
wieków.
Amen.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, Któraś współcierpiała, Matka Bolesna, przyczyń się za
nami

MODLITWY…
CZERWIEC – CZAS SERC
W Sercu Jezusa odnajduje się wielką tajemnicę miłości,
w której Bóg stwarza, a kiedy ludzie ulegają Szatanowi, wtedy
On znów daje jej wyraz, bo ich nie potępia, lecz zbawia. Jezus
Chrystus prawdziwie kocha, przez co nie zachowuje Swojego
Serca dla siebie, ale oddaje Je dla innych osób. Zachęca do
ufności Jego Sercu i kształtowania według Niego serc
naszych, co przekazał podczas objawień św. siostrze
Małgorzacie Marii Alacoque. Do Serca Jezusa dochodzi się
jednak przez Serce Maryi. Jej misja opiera się na zdobyciu

wszystkich serc dla Jej Syna. Tryumf Niepokalanego Serca
Maryi, o którym Maryja opowiedziała dzieciom w Fatimie,
polega na życiu wszystkich serc dla Najświętszego Serca
Jezusa. Człowiek, przemierzający nieustannie wśród cnót
i grzechów, odnajduje wzorzec właściwego życia właśnie w
Sercach Jezusa Chrystusa i Maryi. Pozostaje powtórzyć więc
za słynną modlitwą: Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź
Królestwo Twoje, przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi.

Grzegorz Sobczak

Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko co budzi Boży gniew!
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu!
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas!
Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem!
Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary zjednoczą cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.
Serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat!
Panie, serce nam daj mężne w walce ze złem!
MODLITWA DO SERC PEŁNYCH MIŁOŚCI
Jezu! Maryjo! Kocham Was!
Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze. Amen.
O! Serca Pełne Miłości!
O! Serca na zawsze miłością złączone! Uczyńcie mnie zdolnym
Do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie
Stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według
Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie. Amen.
O! Jezu, czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami
I zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca
Twojej Matki
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością życiem i zbawieniem. Amen.
O! Jezu! O! Maryjo!
Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was
I Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! Przyjmijcie mnie,
Wam oddaję serce moje! Amen
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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
ORGANY
Bez muzyki zabrakłoby porywającej liturgii, o co
podczas Mszy Świętych i nabożeństw dbają organy.
Organy to największy instrument muzyczny występujący
głównie w kościołach. Charakteryzują się one dostojnym
dźwiękiem powstającym przez przepływ powietrza
[dawniej przy pomocy wody] w piszczałkach
posegregowanych w głosy. Organy naszej parafii
pochodzą z 1907 roku, są
więc starsze od kościoła
o 26 lat. Mają one 12
głosów: pryncypał 8’,
burdon 8’, pryncypał 4’,
blokflet 2’, mikstura 3x [I
klawiatura ręczna, tzw.
manuał I], kozi róg 8’,
kwintadena 8’, trawersflet 4’, pryncypał 2’, kwinta 1 1/3’ [II klawiatura ręczna, tzw.
manuał II], subbas 16’, cello 8’ [klawiatura nożna, tzw. pedał]. Zbudowane zostały przez
słynną firmę Sauer, odpowiedzialną za powstanie organów w wielu świątyniach, także
we Wrocławiu, m. in.: parafii Opieki Św. Józefa, katedrze grekokatolickiej oraz katedrze
rzymskokatolickiej, w której znajdują się
największe w kraju organy. Piszczałki,
z których wydobywają się dźwięki, ułożono
w kształt zlatującej gołębicy, czyli symbolu
Ducha Świętego, co stanowi dość ciekawy
element wystroju budowli.

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Nabożeństwa czerwcowe: Niedziele i święta o godz. 17.30, w dni powszednie o godz. 18.30;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00;
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą;
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
____________________________________________________________________________________________________________________
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