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80 LAT KOŚCIOŁA
ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE WROCŁAWIU
Drodzy Czytelnicy. Po wakacyjnym odpoczynku
ruszamy z kolejnym rokiem formacyjnym w naszej Parafii.
Wrzesień zawsze przynosi wiele wyzwań, nowego
spojrzenia na przyszłość, a w przypadku naszej wspólnoty
także na przeszłość, gdyż 26 września przypada
80 rocznica poświęcenia kościoła. Zatem w najnowszym

numerze znajdziemy wiele ciekawych artykułów,
wypowiedzi i zdjęć poświęconych naszej świątyni. Z kolei
spojrzenie w przyszłość przyniesie wywiad z Księdzem
Proboszczem Stanisławem Basiukiem CM. Także skład
redakcji naszej parafialnej gazetki uległ zmianie i dołączyła
do zespołu Patrycja Kowalczyk. Serdecznie witamy.
Wszystkim życzymy dobrej lektury.

PARAFIALNE DZIĘKCZYNIENIE W 80 ROCZNICĘ KOŚCIOŁA...
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

Dnia 26 września 1933 r. kardynał Adolf Bertram, metropolita wrocławski poświęcił nowopowstały kościół
pod wezwaniem św. Józefa (St. Josef).
TE DEUM LAUDAMUS
„Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. (...)
Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg”.
PIĄTEK, 27 IX - Uroczystość Św. Wincentego A Paulo, założyciela Zgromadzenia Księży Misjonarzy
Zapraszamy na Eucharystię (8.30 lub 18.00) aby podziękować Bogu, iż od 1947 roku w naszej parafii posługują
Księża Misjonarze, realizując charyzmat Ojca Ubogich.
SOBOTA, 28 IX - Parafialny Piknik Rodzinny
14.00 mecz piłki nożnej o Puchar Księdza Proboszcza (lektorzy-strażacy na boisku Oławka, ul. Na Niskich Łąkach
15.00 prezentacja strażaków na parkingu kościelnym
15.30 występ zespołu Lazaryści (klerycy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy z Krakowa)
17.00 ogłoszenie zwycięzcy dziecięcego konkursu (mój kościół – rysunek)
17.15 spotkanie z historią kościoła ( p. mgr Krystyna Wszelaka)
17.45 multimedialne zwiedzanie rzymskich bazylik w salce
18.00 Msza święta w kościele
19.00 występ orkiestry dętej Hanys Band
19.30 poczęstunek (bigos)
20.30 zakończenie (apel maryjny)
Do dyspozycji gości będzie kawiarenka w salce, sala pamiątek, stoisko wydawnictwa Vianova oraz otwarty ogród
przykościelny z namiotem, w którym będzie bezpłatnie badany wzrok
NIEDZIELA, 29 IX - Kościelne Uroczystości Jubileuszowe
Msze święte według porządku niedzielnego (7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00)
Kazania wygłosi na wszystkich Mszach
Ks. mgr lic. Andrzej Paluch CM, dyrektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy
oraz Wicerektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie.
Uroczystej sumie o godz. 12. 30 przewodniczyć będzie Ks. dr Kryspin Banko CM, Wizytator Polskiej prowincji
Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Do koncelebry zostali zaproszeni kapłani pochodzący z naszej parafii oraz pełniący
posługę proboszczów, wikariuszy, katechetów i duszpasterzy.
„Gdzie jest komunia z Jezusem tam jest Kościół”
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY I RODZINNEGO PIKNIKU
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ROZMOWA Z NOWYM PROBOSZCZEM
Z Ks. Stanisławem Basiukiem CM -proboszczem Parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
ZWYCZAJNA POSŁUGA, TO CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W DUSZPASTERSTWIE – BYĆ Z LUDŹMI,
TOWARZYSZYĆ IM W DRODZE WIARY PRZEZ POSŁUGĘ KAPŁAŃSKĄ
rozmowę przeprowadziła Ewa Mazurek
Od niedzieli 30 czerwca nasza parafia ma nowego gospodarza - ks. proboszcza Stanisława Basiuka CM. W krótkim
wywiadzie poprosiliśmy o przybliżenie swojej osoby i najbliższych planów na nowym miejscu posługi.
Jest ks. proboszczem w naszej parafii od dwóch
miesięcy. Czy udało się już księdzu choć trochę poznać
miasto i parafian?
To już tyle (uśmiech)? Wiadomo, że to się tak poznać nie da.
Troszkę jeżdżę rowerem po okolicy, po zakupy. Wiem jaka
jest droga do katedry, do kurii prześwietnej, tudzież paru
innych miejsc. Troszeczkę już miasto poznałem, na pewno
nie zabłądzę.
A parafian? Parafian też. Każdy dzień jest okazją by lepiej
się poznać, zwłaszcza z tymi którzy są bliżej parafii. A inni –
to pewnie trzeba czasu. Przede wszystkim muszą się
skończyć wakacje i wiele osób, które były poza parafią
pojawi się w kościele.
Z jakimi uczuciami przyjął ksiądz decyzję Księdza
Wizytatora o powołaniu na proboszcza parafii
wrocławskiej?

Prosimy o krótką historię kapłańskiej posługi księdza
proboszcza: rok wyświęcenia, wcześniejsze parafie ...
i o tych Włoszech proszę coś więcej powiedzieć.

Hmm. Uczucia … Miałem pewną przerwę jeśli chodzi
o probostwo, ponieważ po powrocie z Włoch a w zasadzie
z Wiednia pracowałem jako kapelan w szpitalu
uniwersyteckim w Krakowie. Potem byłem na Kleparzu.
Następnie był etap oczekiwania, co będzie dalej. Propozycje
jakieś były, ale nic z tego nie wyszło. Jeśli chodzi o Wrocław
to Ksiądz Wizytator mówił tylko: „zastanów się w miarę
szybko”. Pomyślałem i decyzję podjąłem praktycznie
w ciągu dwóch godzin, że pójdę. Widziałem tę parafię
wcześniej, bo byłem w zeszłym roku, jak jechałem z Iłowy
Żagańskiej. Przyjechałem do księdza Józefa, akurat był
mecz Polska-Czechy, przegrany. Pomagałem w czasie
niedzielnej mszy i przyznaję, że dobrze się tu czułem.
Kościół jest przyjazny, ma swój ciepły klimat. Pamiętam, że
dość optymistycznie podchodziłem do sprawy i z dużym
spokojem.

Historia ta jest dość intensywna i bogata. Wyświęcony
byłem w 1981 r. w Krakowie, razem zresztą
z poprzednikiem – czcigodnym ks. Józefem Kapiasem
i z ks. Andrzejem Siemińskim (to kursowi koledzy).
Moją pierwszą parafią po święceniach była parafia
Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy.
Była jeszcze w budowie, nie było kościoła tylko kaplica na
cmentarzu. Dojeżdżałem przez 4 lata, naszym wspaniałym
wytworem techniki jakim był maluch 126 p. Dojeżdżałem
na mszę, na katechezę, do kancelarii… Wszystko odbywało
się w dość prowizorycznych warunkach, ponieważ sale, to
były bardziej garaże czy magazyny ale w salkach
z młodzieżą była atmosfera super. Tam byłem przez 4 lata.
Odszedłem w momencie kiedy kościół był już poświęcony
i zaczęto budowę plebani.
Przeszedłem do Pabianic do parafii NMP Różańcowej, gdzie
ks. Józef jest teraz proboszczem. Ja byłem tam m.in. od
młodzieży, prowadziłem duszpasterstwo akademickie.
Nazywało się „Przystań”. Teraz podobno je reaktywują.
Po dwóch latach przeszedłem do Sopotu, do nowo
powstającej parafii, z tymczasowym kościółkiem z drewna
(„betlejemka” się to nazywało) oraz do budowy nowego
domu i kościoła.
Po roku pobytu w Sopocie zostałem powołany na
proboszcza w Przewozie nad Nysą Łużycką. W tej wiejskiej
przygranicznej parafijce uczyłem się proboszczowania.
Po kolejnych dwóch latach, w czasie których sporo się
działo (kościół, który był remontowany w Przewozie i dwie
filie ) ks. Wizytator poprosił mnie abym wrócił do Sopotu,
tym razem już jako proboszcz, ponieważ byłem tam już
wcześniej i miałem trochę rozeznanie w parafii i zaczętej
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budowie. Wierząc w Boga i w siebie – oczywiście zgodziłem
się. W Sopocie spędziłem 8 lat. Dzieło przejęte
kontynuowałem choć były to lata 90-te i sporo się

Sopot - kościół Zesłania Ducha Świętego

zmieniało w naszej rzeczywistości co nie zawsze ułatwiało
realizację dzieła (m.in. denominacja pieniądza).
W 1998 roku poszedłem do Św. Krzyża w Warszawie.
Wszystkim dobrze znana parafia w samym centrum,
głównie z transmisji radiowych mszy św. Pracowałem tam
jako ksiądz katecheta, uczyłem w 4 szkołach.
Następnie był Kraków (po 3 latach) – parafia MBP
z Lourdes. Tam również, w liceum Zofii Nałkowskiej,
uczyłem młodzież.
Stamtąd wyemigrowałem do Włoch do pracy wśród
Polaków. Poprosił nas (misjonarzy z Polski) biskup diecezji
Nola, misjonarz - Beniamino de Palma, wiedząc, że jest dużo
Polaków w diecezji a diecezja duża – ponad 200 parafii.
Mnie zaproponowano dlatego, że znałem trochę włoski.
Najpierw uczyliśmy się trochę sami i pomagał nam ks.
Rektor Sieńczak – czytaliśmy Pismo Św. i próbowaliśmy
rozmawiać. Później mieliśmy przez rok w seminarium
lektorat języka włoskiego z Panią Zoccoli. Miałem też
kontakt z językiem bo czytałem włoskie pisma i brewiarz,
i nieraz wyjeżdżałem. W zasadzie chyba to zdecydowało.
Pojechałem ja i ks. Jurek Basaj, choć planowano trzech, ale
nie było więcej kandydatów. Ponieważ ks. Jurek zaczynał
naukę języka, w dużej mierze komunikowanie się
z Włochami spadło na mnie. Na początku najgorsze było
odbieranie telefonów (uśmiech). Włosi nie mówią zbyt
czysto, jak zresztą wszyscy - my też nie mówimy językiem
literackim na co dzień. Trzeba być dobrze osłuchanym
w języku, a tym bardziej w dialekcie neapolitańskim. Włosi
jednak są otwarci i pomagają bardzo, chwalą, że mówisz
super, choć bywało różnie, ale można się z nimi porozumieć
nawet gdy słabo zna się język.
Nasz kościół był p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny a proboszczem parafii na terenie której
mieszkaliśmy był zacny, po 70-tce, Don Alfredo. Gdy było
Święto Niepokalanego Poczęcia Włosi i my świętowaliśmy
razem w naszym kościele, w którym w ołtarzu głównym
była figura Niepokalanej, z którą po mszy wyruszaliśmy
w procesji po uliczkach miasta.
Byliśmy gospodarzami. Mieliśmy liturgię w języku polskim/
czasem w j. włoskim msze dla małżeństw i rodzin polskowłoskich / w niedziele 4 msze św. w Noli i w trzech filiach
a w tygodniu była msza rano a w jeden dzień rano
i wieczorem. W środy po mszy rano było wystawienie
Najświętszego Sakramentu i adoracja do południa.
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Przychodziło sporo wiernych, ponieważ to był dzień
targowy a nasz kościół był blisko tego potężnego,
hałaśliwego targowiska. Trochę w innej formie były

Nola -kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

przygotowania do sakramentu małżeństwa, bierzmowania,
komunii św. Były zajęcia z dziećmi, ponieważ była u nas
filia szkoły polskiej z Neapolu więc ks. dojeżdżał do San
Giuseppe Vesuviano prowadził katechezę, przygotowanie
do sakramentów św. Najwięcej spraw ze zrozumiałych
względów było w soboty i niedziele. Organizowaliśmy też
sporo pielgrzymek dla Rodaków, najwięcej oczywiście do
Rzymu.
Praca przyznam, oprócz duszpasterstwa, miała charakter
specyficzny. Były to różne działania – np. pomoc
w znajdowaniu pracy czy w tłumaczeniu różnych
dokumentów (traktowano nas nawet, jako przysięgłych).
Czasem tłumaczenie na żywo lekarzowi historii stanu
zdrowia, przebytych chorób pacjenta, ratowaliśmy wielu
transportem, gdy już komunikacja nie działała, sami
robiliśmy dekoracje w kościele, układaliśmy kwiaty, sami
też troszczyliśmy się o nasze mieszkanie / sprzątanie,
zakupy, gotowanie itd./
Misjonarz musi być człowiekiem wszechstronnym (i znowu
uśmiech).
Jeśli chodzi o Polaków tam mieszkających to najwięcej
pochodziło z Podkarpacia, z Lubuskiego, ze wschodu kraju,
ale i z centrum, okolice Radomia. Przeważnie z rejonów
największego bezrobocia.
Miło wspominam pobyt w Noli. Była to bardzo ważna
posługa, nowe doświadczenie. Kościół jest tam, na
emigracji, niesamowicie ważny; spotkanie na liturgii,
pomoc, pielęgnowanie tradycji itd. Ludzie tam mieszkający
to ludzie pracy, robotnicy, ekspedientki ale najczęściej
posługujący przy chorych i starszych. Trzeba przyznać, że
jest tam duża tęsknota za Polską a szczególnie w święta
wielu Rodaków wręcz „ucieka” , jeśli mogą, do Polski.
Z czasem i ja tęskniłem. Doskwierała mi wilgoć / umidita/,
zwłaszcza miesiące od listopada do marca, dlatego
postanowiłem wrócić. Wszystko było na takim etapie, że
mógł to spokojnie przejąć ktoś inny.
Z wieloma osobami mam kontakt do dnia dzisiejszego. Miło
wspominam wszystkie wspólnoty Rodaków ale najbardziej
tę z San Giuseppe Vesuviano, który teraz jest w Ottaviano.
Potem przeszedłem do Wiednia. W Austrii nie ma powołań,
brakuje księży i dlatego Misjonarze Austriacy poprosili
o pomoc księży z polskiej prowincji. Nasza parafia
w Wiedniu służy także duszpasterstwem dla Polaków. To
jest dość duża wspólnota. Tam również miałem tradycyjne

duszpasterstwo i grupę dzieci, które przygotowałem do
I Komunii św.
Po roku jednak z pewnych względów poprosiłem o powrót
do Krakowa. Jak już wspomniałem byłem tam kapelanem
w szpitalu wraz z dwoma innymi misjonarzami. Była to
znowu specyficzna posługa i warunki dość wymagające.
Całodobowe dyżury, kilkanaście bloków na sporym terenie
i kapelania w zakrystii kościoła.
Kiedy skończyłem posługę w szpitalu pozostałem na
Kleparzu, gdzie miałem wszystkiego po trosze: rekolekcje,
grupy modlitewne, kazania odpustowe i posługa
duszpasterska w naszym kościele św. Wincentego. Trochę
byłem takim księdzem ”kołowym”. Ponieważ miałem
najluźniejszy grafik to w ciągu tych dwóch lat najwięcej
jeździłem na pogrzeby, po całej Polsce.
Tyle pokrótce.
Co może ksiądz zaliczyć do największych swoich
sukcesów duszpasterskich?
Dziękuję Bogu za wszystko cokolwiek się udało a co się nie
udało lepiej nie pamiętać. Sukcesem jest chyba dla mnie to,
że gdziekolwiek byłem wśród parafian, młodzieży czy
prowadzonych dzieci to dobrze się czułem i miło
wspominam wszystkie miejsca i ludzi, do których wracam
myślą i nie tylko. Najistotniejsze dla mnie było budowanie
w parafii wspólnoty, a inne sprawy: remonty, budowa były
ważne, ale nie najważniejsze.
Najważniejsze to być z ludźmi. Wspólnie idziemy przez
życie w naszej wierze. Ważne jest aby ją przeżywać i dzielić
się doświadczeniem wiary. Dla mnie to jest ciągle coś
nowego, świeżego. Ciągle jest się w drodze. Jest nowa
rzeczywistość, nowi ludzie, nowe wyzwania i to mobilizuje.
Najważniejsze było bycie blisko i otwartość, wspólne
poszukiwanie. Takie podejście wynikało jeszcze z mojej
młodości, jeszcze jako studenta – kleryka. Spotykaliśmy się
wówczas ze wspólnotą „Comunione e Liberazione” (to
włoska wspólnota, ale w Polsce też jest). Trochę z nimi
korespondowałem i w listach na końcu pisało się taką
sentencję: „insieme in cammino„ czyli „razem w drodze”.
Bardzo mi się to podobało i tak już zostało. Bo czyż
rzeczywiście nie jesteśmy razem w drodze, my wszyscy,

i księża, i parafianie…warto mieć tego świadomość, tej
wspólnej drogi w wierze.
Jakie są księdza zainteresowania, pasje?
Czytanie. Lubię czytać dobre książki. Jak już coś ciekawego
złapię to chciałbym przeczytać bardzo szybko i tak czasem
bywa. Lubię muzykę – słuchać oczywiście. A to czego
słucham zależy od nastroju. Od klasyki, poprzez jazz
a nawet mocny rock. Czasem potrzebuję wyciszenia
a czasem odreagowania. Muzyka to jest dla mnie
niesamowicie istotna sprawa.
Również bardzo lubię sport: piłka nożna, siatkówka, damę
sportu... oczywiście także. Kiedyś sam grałem w piłkę,
dopóki mogłem, jeszcze nie tak dawno
z młodzieżą w Krakowie.
Teraz czasem
podziwiam grę w Champions League … zdarza
mi się, że gdy oglądam mecz w telewizji,
wyłączam głos by podziwiać kunszt gry ale
musi to być naprawdę dobra piłka.
Inne pasje? Np. gotowanie. Kulinaria bardzo
lubię, zresztą byłem w Noli 4 lata kucharzem.
Chętnie czasem zaproponuję coś w stylu
włoskim (na łamach gazetki) ale przepis może
pomóc choć żeby coś było dobre to trzeba mieć
to coś…. smak i wyobraźnię. Wiemy, że
z przepisów nawet najlepszych czasem nie
wychodzi…
Ale najważniejszą pasją dla mnie jest moje
codzienne życie i jego przeżywanie, każdy
dzień jako dar, przeżywać świadomie,
„smakować” jak to mówił poeta : bo „wszystko
jest kwestią smaku….”
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Chcielibyśmy poznać księdza hasło na życie kapłańskie.
Motto, które stale pamiętam bo umieściłem je na obrazku
prymicyjnym a jest ze Św. Wincentego brzmi: „Troską
naszą człowiek a zbawieniem Pan”. Takie wybrałem i takie
jest od 33 lat już. To idzie za człowiekiem jak imię.

Który Święty jest księdza patronem?
Patronów mam potężnych i w sumie trzech. Stanisław –
biskup męczennik ze Szczepanowa, Leon (drugie imię) –
Leon Wielki papież, a trzeci to Piotr (imię z bierzmowania).
A teraz jeszcze Św. Józef. To jest siła. Mocna ekipa świętych
orędowników.
Jako nowy proboszcz ma ksiądz zapewne wiele
pomysłów i planów na przyszłość. Czy mógłby ksiądz
uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się z nami tymi
planami? Czy jest jakaś dziedzina, którą szczególnie
będzie ksiądz akcentował?
Konkretnych planów nie mam. Zwyczajna posługa, to co
jest najważniejsze w duszpasterstwie – być z ludźmi,
towarzyszyć im w drodze wiary przez posługę kapłańską:
liturgię, posługę sakramentalną, dzielenie się słowem itd.
no i oczywiście troska o kościół, dom, byśmy się czuli
dobrze w naszej parafii. A co więcej? Muszę lepiej przyjrzeć
się parafii. Jestem otwarty. Jeśli ludzie będą chcieli czegoś
nowego i dobrego i realnego, to będziemy to realizować.
Zwyczajne tradycyjne, nasze, piękne duszpasterstwo
kościoła rzymskokatolickiego i otwarte na to, co nowe,

dobre i piękne. Myślę, że będą okazje, aby rozmawiać
i podejmować różne dobre inicjatywy.
Czego możemy życzyć księdzu proboszczowi u progu
posługi w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika?
Zdrowia przede wszystkim i duchowej siły, ale nade
wszystko Bożego błogosławieństwa, bo wiadomo, że „nie
ważny ten kto sieje , kto podlewa ale Ten, który daje
wzrost…”
A zatem tego księdzu życzymy.
poświęcony czas na rozmowę.

Bardzo dziękuję za

Proszę bardzo i także dziękuję.

_______________________________________________________________
NOWY ROK FORMACYJNY WSPÓLNOT PARAFIALNYCH...
GRUPY PARAFIALNE:
 ŻYWY RÓŻANIEC - pierwsza niedziela m-ca o godz. 17.15
 APOSTOLAT MARYJNY - 27 dzień m-ca o godz. 18.00
 GRUPA MODLITEWNA ŚW. O. PIO - pierwszy wtorek m-ca o godz. 18.00
 GRUPA PRZYJACIÓŁ MISJI - drugi wtorek m-ca o godz. 18.00
 SPOTKANIA Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM - w piątki o godz. 18.45
 SCHOLA - termin spotkań zostanie ustalony na początku września
 LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - termin spotkań zostanie ustalony na początku września
 WINCENTYŃSKA MŁODZIEŻ MARYJNA - termin spotkań zostanie ustalony na początku września
 KANDYDACI DO BIERZMOWANIA - termin spotkań zostanie ustalony na początku września
 KANDYDACI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ - termin spotkań zostanie ustalony na początku września
NOWE GRUPY PARAFIALNE:
 DZIECIĘCA GRUPA PRZYJACIÓŁ MISJI - termin spotkań zostanie ustalony w październiku w Tygodniu Misyjnym
 KRĄG RODZINNY - termin spotkań zostanie ustalony we wrześniu/październiku
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NIEDZIELNA EWANGELIA...
1 IX 8 IX 15 IX 22 IX 29 IX -

Łk 14, 1. 7-14 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony
Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa
Łk 15, 1-32 Radość z nawrócenia grzesznika
Łk 16, 1-13 Przypowieść o nieuczciwym rządcy
Łk 16, 19-31 Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili
słuchać głosu Boga i braci.
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki
swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 16, 16-33.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 24).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Pan Jezus wygłosił w Wieczerniku na Ostatniej Wieczerzy mowę pożegnalną.
W zakończeniu tej mowy żegnający się z Apostołami Chrystus budzi w nich nadzieję na rychłe spotkanie, którego radości
nie powinien zaćmiewać smutek z powodu chwilowego rozstania, gdy Jezus odejdzie do Ojca. Niebawem smutek zmieni się
w radość, bo Jezus mówi: Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. ... Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Celem
mowy pożegnalnej było wzbudzenie w Apostołach ufności względem Boga Ojca i względem Osoby Chrystusa. Niech nie
lękają się zła, które niesie świat, bo Chrystus jest zwycięzcą wszelkiego zła. Niech każde spotkanie apostołów maryjnych
również będzie owiane ufnością w moc wspólnotowej modlitwy zanoszonej wraz z Niepokalaną do Boga Ojca przez
pośrednictwo Jezusa Chrystusa.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA WRZESIEŃ: Modlitwa apostolska w powiązaniu z tekstem biblijnym.
PATRON MIESIĄCA WRZEŚNIA: Św. Wincenty a Paulo (27. września)
Kapłan, patron dzieł miłosierdzia. Urodził się w 1581 roku we wsi Pouy, która od 1828 r. przybrała nazwę St Vincent-dePaul. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1600 r. Jego życie obfitowało w różnorodne zdarzenia. Np. w roku 1605 w czasie
podróży morzem z Marsylii do Narbonne wpadł w ręce piratów afrykańskich i przebywał w niewoli w Tunisie przez 2 lata.
W roku 1617 zajął się pracą misyjną. W 1625 r. założył Zgromadzenie Misji (Księży Misjonarzy), zwanych też lazarystami.
Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), których powołaniem jest opieka nad chorymi. Trudno
byłoby wyliczyć wszystkie dzieła św. Wincentego. Odznaczał się szczególną cnotą miłosierdzia. Wśród licznych zajęć
zawsze dbał o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Otoczony wielkim szacunkiem nigdy nie zapominał o pokorze. Zmarł
w Paryżu 27 września 1660 roku, mając lat osiemdziesiąt. Beatyfikowany w 1729 r. i kanonizowany w 1737 r.; ogłoszony
patronem wszystkich katolickich dzieł charytatywnych w roku 1885.

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO...
Abyśmy mieli odwagę i siłę dostrzegać, że wielka jest moc w człowieku przebaczającym z motywów wiary, bo
dzięki otwarciu się na dar Bożego przebaczenia staje się człowiekiem miłosierdzia.
INTENCJA II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZNĘ...
Aby z programów szkolnych nie usuwano wychowania patriotycznego, historii, kultury, tradycji i wartości
chrześcijańskich naszego Narodu.
PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM...

Rozpoczynamy III sezon spotkań z dobrym filmem religijnym, tym razem zamiast w czwartki, zapraszamy na
projekcje w piątki, do Sali Św. Józefa.
MATKA 24H, 6 IX - godz. 18.45
Kopie świętego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej od ponad pół wieku wędrują po Polsce i goszczą
w domach wiernych przez 24 godziny. Wizyta obrazu to jednak tylko pretekst do wnikliwszej i głębszej
obserwacji zachowań bohaterów nie tylko w kontekście wiary lub jej braku, ale pokazanych także często w
najprostszej relacji życiowej: matka - dziecko. Reżyser przygląda się więc bezdomnemu, który po latach
odwiedza swoją starą matkę, więźniowi, dla którego poza jego zmarłą matką nie ma innych świętości czy
matce martwiącej się o los swego syna, który właśnie stoi przed wyborem życiowej drogi. 50 min.
ŚW. FRANCISZEK,KUGLARZ BOŻY - 13 IX, godz. 18.45
“Franciszek, kuglarz boży” Rosselliniego to ekranizacja wybranych fragmentów „Kwiatków św. Franciszka”.
Rozpoczyna się „Pieśnią słoneczną albo Pochwałą stworzenia” św. Franciszka, który wraz z braćmi wraca
właśnie z Rzymu. Każdy z epizodów jest świadectwem ufności, że wystarczy pamiętać o Bogu, aby na drodze
życia zwalczać siebie dla innych, dla miłości. Nie brakuje tu akcentów humorystycznych, które tylko
podkreślają dziecięcą prostotę opowieści. Z filmu, podobnie jak z literackiego oryginału, bije radość wiary.
82 min.
GENESIS KSIĘGA RODZAJU - 20IX, godz. 18.45
Ermanno Olmi w oryginalny sposób przedstawił na ekranie Księgę Rodzaju poczynając od Stworzenia,
poprzez historię Adama i Ewy, Kaina i Abla, aż do potopu i Noego. Dzieje człowieka śledzimy poprzez ciąg
obrazów wzbogaconymi opowieścią starego koczownika, który przekazuje swoją wiedzę dziecku oraz
narracją spoza kadru. „Jest to jeden z najlepszych filmów biblijnych” – napisał o filmie ks. dr hab. Marek Lis,
autorytet w dziedzinie kina religijnego. 102 min.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJALNYCH Z JASNEJ GÓRY
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biskupi diecezjalni celebrowali pod przewodnictwem abp.
Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski, Mszę św. na wałach Jasnej Góry. Następnie uczestniczyli w zebraniu poświęconym głównie
Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 roku i związanej z nimi wizycie Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju.
Przewodniczył mu abp Józef Michalik. Na zebraniu był również obecny abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.
1. Biskupi diecezjalni wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu
Franciszkowi za zapowiedź wspólnej kanonizacji papieży
Jana Pawła II i Jana XXIII. Są przekonani, że
prawdopodobny wiosenny termin kanonizacji umożliwi
głębsze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Już
teraz
zachęcają
do
podejmowania
inicjatyw
duszpasterskich w parafiach, diecezjach, zakonach,
wspólnotach i ruchach, przygotowujących do przeżycia
kanonizacji wielkich papieży. Biskupi ustalili, że
ogólnopolskie dziękczynienia za ogłoszenie bł. Jana Pawła II
świętym, odbędą się 3 maja 2014 roku w Częstochowie,
4 maja w Gnieźnie, 11 maja w Krakowie i 1 czerwca
w Warszawie.
2. Radością i nadzieją Kościoła w Polsce są kolejne
Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się
w Krakowie. Będzie to spotkanie młodzieży z całego świata
z Ojcem Świętym, ale także pierwsza pielgrzymka papieża
Franciszka do naszej Ojczyzny. Okazją do tego jest również
1050. rocznica chrztu Polski.
Biskupi podjęli tematy związane z przygotowaniem
duchowym Polaków do czekających nas wydarzeń w 2016
roku. Jego ważnym elementem będzie peregrynacja Krzyża
Światowych Dni Młodzieży w Polsce, powiązana z misjami

ewangelizacyjnymi w różnych środowiskach naszej
Ojczyzny. Zarówno spotkanie młodzieży, jak i pielgrzymka
papieża są dla Kościoła w Polsce wielką duszpasterską
szansą, pod warunkiem zaangażowania się wszystkich
w ich przygotowanie.
Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała skład
ogólnopolskiego zespołu ds. wizyty Ojca Świętego w czasie
Światowych Dni Młodzieży. Na jego czele stanął kard.
Stanisław Dziwisz. W jego skład weszli m.in. kard.
Kazimierz Nycz, arcybiskupi Józef Kowalczyk, Józef
Michalik, Stanisław Gądecki, Wacław Depo oraz biskupi
Henryk Tomasik i Wojciech Polak.
3. W lutym 2014 roku biskupi polscy złożą wizytę ad limina
Apostolorum. Będą przebywać w Stolicy Apostolskiej przez
osiem dni i spotkają się w pięciu grupach z Ojcem Świętym
Franciszkiem oraz złożą wizyty w poszczególnych
watykańskich kongregacjach i radach.
4. Biskupi podjęli temat posługi egzorcystów w Kościele
w Polsce. Podziękowali za trud tej odpowiedzialnej misji.
Zwrócili też uwagę na niektóre zagrożenia związane z tą
posługą. Zachęcili do zachowania dużej roztropności przy
wprowadzaniu modlitw o uzdrowienie w czasie Mszy św.
Powołali też zespół do opracowania wskazań dla pracy
egzorcystów.
Biskupi modlą się i polecają wstawiennictwu Maryi,
Jasnogórskiej
Królowej Polski, wszystkich uczniów
i rodziców, nauczycieli i wychowawców rozpoczynających
nowy rok szkolny. Błogosławią rodakom w Polsce i poza jej
granicami.
Podpisali:
Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce
Jasna Góra, 26 sierpnia 2013 r.

OŚWIADCZENIE METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
Z ogromną radością przyjąłem ogłoszoną dzisiaj
przez Papieża Franciszka wiadomość, że następny
Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Polsce w 2016
roku. To dla nas radość, wyróżnienie i zobowiązanie. W tym
samym roku obchodzić będziemy także 1050. rocznicę
Chrztu Polski.
Razem z całym Kościołem w Polsce cieszę się, że
Ojciec Święty przyjął propozycję i zaproszenie, skierowane
do Niego przez najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Episkopat Polski. W ten sposób spełnił pragnienie tak
wielu młodych ludzi, którzy od dawna chcieli świętować
swoją wiarę w ojczyźnie i mieście Karola Wojtyły. On
właśnie z Krakowa wyruszył do Wiecznego Miasta
w październiku 1978 roku i już jako Biskup Rzymu – jako
Jan Paweł II – zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży.
Pośród wielu inicjatyw duszpasterskich Jana Pawła
II, to niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży należą do
najbardziej trafnych, dalekosiężnych i owocnych.
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Błogosławiony Papież od początku widział
w młodych „«stróżów poranka» (por. Iz 21, 11-12),
czuwających o świcie trzeciego tysiąclecia” (Tor Vergata, 19
VIII 2000).
Już dzisiaj Polska i Kraków otwierają na oścież serca, by za
trzy lata przyjąć młodych pielgrzymów z Papieżem
Franciszkiem na czele.
Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu za jego
decyzję odwiedzenia ojczyzny błogosławionego, a wkrótce
świętego Jana Pawła II, i przeżycia ze „stróżami poranka”
ich święta w Krakowie.
Ojcze Święty Franciszku, czekamy na Ciebie oraz na Twoich
i naszych młodych przyjaciół z całego świata.
Stanisław kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Rio de Janeiro, 28 lipca 2013

Z ŻYCIA PARAFII...
PIELGRZYMKA APOSTOLATU NA JASNĄ GÓRĘ
Dnia 27 lipca, tak jak w poprzednich latach odbyła
się ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na
Jasną Górę. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa
„Maryja wzorem wiary”. Naszą parafię reprezentowało 15
osób wraz z opiekunem ks. Andrzejem Siemińskim CM.
Z Wrocławia wyjechaliśmy o 6:00 rano.
W czasie pielgrzymowania
modliliśmy się m. in. w intencji
Ojczyzny,
a
także
prosiliśmy
o szczęśliwy przyjazd do Częstochowy
i powrót do domu. W drodze
odśpiewaliśmy godzinki, odmówiliśmy
modlitwę różańcową, między której
tajemnicami
śpiewaliśmy
pieśni
maryjne. Do Częstochowy dotarliśmy
o 9:00. W sali Ojca Kordeckiego,
apostołki
maryjne
przyjmowały
zgłoszenia kandydatów do uroczystego
przyjęcia
w
szeregi Apostolatu
Maryjnego, a także była możliwość
nabycia publikacji i materiałów
pomocniczych
do
spotkań
formacyjnych, jak i różańców i Cudownych Medalików.
Ukazała się nowa książka p. t. „Nowe rozważania na
miesiąc maj” przygotowana przez ks. Stefana Uchacza CM,
który już wcześniej pisał rozważania maryjne. Poprzednie

dwa wydania Ks. Teofila Herrmanna CM mają tytuł
„Refleksje na miesiąc maj”. Spotkanie modlitewne na
błoniach wraz z przywitaniem i przedstawieniem grup
rozpoczęło się o godzinie 10:00. W miejscu
uprzywilejowanym, bo przy ołtarzu, na szczycie znajdowali
się: księża dyrektorzy, Ks. biskup
Tadeusz Rakoczy z diecezji BielskoŻywieckiej, który to o godzinie 13:30
sprawował eucharystię, a także kapłani
i
organizatorzy
tegorocznej
pielgrzymki. Po wygłoszonej homilii
kandydaci zostali uroczyście przyjęci
do
Apostolatu
Maryjnego.
Ogólnopolska wspólnota AMM złożyła
życzenia ks. Jackowi Wachowiakowi
CM z okazji podwójnego jubileuszu, 50
rocznicy urodzin i 25 rocznicy święceń
kapłańskich.
O
godzinie
15:00
wspólnie odmówiona Koronka do
Bożego
Miłosierdzia
zakończyła
uroczystość pielgrzymkową.
Powrót do Wrocławia upłynął
nam na śpiewie i modlitwie. Byliśmy zmęczeni lecz
szczęśliwi ze wspólnej modlitwy i przeżywania
uroczystości u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski.

PRZEMYŚLENIA WIERNYCH...
Barbara Zarzycka z Wnuczką
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika wybudowano w latach 1932-1933. W 1945 roku, podczas oblężenia
miasta, został spalony. Odbudowywano go w latach 1945-1948. Do 1947 roku Msze Święte odprawiano
w języku polskim i w języku niemieckim. Obecnie posługę duszpasterską sprawują Księża Misjonarze Św.
Wincentego a Paulo. Ich główny cel to prowadzenie rekolekcji parafialnych oraz szerzenie dzieł
dobroczynnych.

NOCE KOŚCIOŁÓW W NASZYM KOŚCIELE
W nocy z 21-go na 22-go czerwca nasza parafia
pierwszy raz wzięła udział w Nocy Kościołów. Organizacją
zajął się Ks. Maciej Mroczek CM, który przywitaniem
przybyłych gości i modlitwą rozpoczął uroczystość o 21;30.
Jako pierwszy głos zabrał P. Jacek Zieliński, prowadząc
wykład Mędrzec a Prorok. Drugi wykład o Cudownym
Medaliku i łaskach przez Niego płynących poprowadziła
P. Teresa Szymczak. Pomiędzy wykładami nasza schola
zaśpiewała kilka pieśni. Potem udaliśmy się do salki
parafialnej na herbatę, kawę i ciasto. W tym czasie najpierw
P. Zofia Sabat recytowała swoje wiersze, w tym najbardziej
znany naszym parafianom Polska cała, oblała, a następnie
P. Grzegorz Sobczak wyświetlił przygotowaną przez siebie
prezentację
na
temat
Modernistycznych
budowli
świątynnych. Poznaliśmy w ten sposób architekturę
czterech ciekawych kościołów na terenie naszego miasta:

Św. Stanisława Kostki, Św. Wawrzyńca, Ducha Świętego
oraz najstarszy z przedstawianych, czyli nasz, Św. Józefa
Rzemieślnika z Zakonem Księży
Misjonarzy
Św.
Wincentego
a Paulo. Później wróciliśmy do
kościoła
na
adorację
Najświętszego
Sakramentu
z oprawą muzyczną. Na organach
zagrał P. Marcin Skrzypek.
O północy odprawiona została
Msza Święta celebrowana przez
Ks.
Macieja
Mroczka
CM
z udziałem naszych ministrantów
i lektora. Około pierwszej
wszyscy napełnieni Duchem
Świętym wrócili do domów.
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SCHOLA...
Maja Cypryjańska
Klaudia Świder
Arleta Gosławska
Julia Cypryjańska
SCHOLANKI NA WAKACJACH
Dnia 1 lipca część dziewczynek z naszej scholi
wyjechała na sześciodniowe rekolekcje do Piwnicznej
Zdrój. Podróż do tego uroczego miasteczka była długa
i męcząca. Gdy dojechałyśmy, zostałyśmy mile powitane
przez siostry zakonne – nasze opiekunki. Od tej pory każda
z nas miała uśmiech na twarzy.
Zaraz po rozpakowaniu naszych bagaży, udałyśmy
się do wieczernika, gdzie każda z przybyłych grup miała za
zadanie przedstawić się i zaśpiewać jakąś piosenkę. My
zaśpiewałyśmy „Oto są Baranki Młode”. W końcu to nasz
hit!
„Przygody z rodziną Simby” - to był główny temat
naszych rekolekcji. Codziennie oglądaliśmy kawałek filmu
„Król lew 2 - czas Simby” i każdą część omawialiśmy
w kilkuosobowych grupach, razem z naszymi animatorami.
Wspólnie próbowaliśmy dojść do tego, jaki morał płynie
z tej historii. Tego typu zajęcia organizowane były każdego
dnia.
Msza św. również była odprawiana codziennie. Podczas
Liturgii wszystkie dziewczęta były ubrane na galowo,
wszystkie śpiewały nowo poznane piosenki, wszystkie
wsłuchiwały się w Słowo Boże. Niektóre dziewczęta miały
nawet okazję służenia przy ołtarzu jako „ministrantki”.
Pewnego dnia wyjechaliśmy na bardzo tajemniczą
wycieczkę do Nowego Sącza. Nikt nie wiedział po co, dopóki
nie weszliśmy do kina. Wówczas okazało się, że będziemy
oglądać film pt. „Ted i poszukiwacze skarbów ''. Następnie
pojechaliśmy autokarem do Starego Sącza. Tam ksiądz Jan
odprawił Msze św. na papieskim ołtarzu polowym. Po mszy,

na boisku odbył się mecz piłki nożnej, w którym jako jedyna
z naszej scholii brała udział Klaudia. Innego dnia
wyruszyliśmy na wycieczkę do klasztoru stowarzyszenia
Misji Afryki, gdzie po Mszy św. obejrzeliśmy prezentację na
temat misji w Afryce. Dowiedziałyśmy się z niej wielu
ciekawych rzeczy. Czy wiedzieliście, że dzieci w Afryce
zajadają się robakami tak jak my watą cukrową?
Będziemy
dobrze
wspominać
ten
wyjazd.
Nauczyłyśmy się tam wielu nowych pieśni, które mamy
nadzieję Wam zaprezentować. Nie możemy już doczekać się
następnego wyjazdu.
To były udane rekolekcje!

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
Bartosz Janda
PIEKARY 2013
Dnia 30.06.2013 r. ministranci
i lektorzy z (naszej) parafii Św. Józefa
Rzemieślnika wraz z Księdzem Maciejem
wyjechali do Piekar na Puchar Księdza
Wizytatora. Przyjechał po nas autobus,
w którym byli już ministranci z innych parafii.
Oni także jechali do Piekar. Z Wrocławia
wyjechaliśmy o godzinie 19.30, a na miejsce
dotarliśmy około północy. Kiedy przydzielono
nam pokoje wszyscy poszli spać aby zebrać siły
na kolejny dzień. Następnego dnia nastąpiły
przywitania oraz losowanie drużyn. W czasie
rozgrywek było bardzo wiele konkurencji,
m.in.: piłka nożna, pływanie, konkurs wiedzy biblijnej,
piłkarzyki i szachy a także wiele dodatkowych atrakcji.
Nasza drużyna zdobyła puchar za zajęcie III-go miejsca w
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kategorii lektorzy. W sumie zdobyliśmy 12 medali: w tym
7 medali w piłce nożnej, 2 za piłkarzyki, 1 w pływaniu,
1 w szachach oraz 1 w konkursie biblijnym. W wyjeździe

brało udział siedmiu lektorów: Mateusz
Nowakowski,
Maciek
i
Mateusz
Kaźmierczakowie, Maniek Augustyniak,
Sebastian Skowron, Mateusz Zbierak
i Piotrek Koruba; sześciu ministrantów
starszych: Bartek Janda, Sebastian
Stawiarz, Michał Chętnik, Daniel Hnatek,
Michał Możdzeń i Sebastian Kamiński
oraz dwóch ministrantów młodszych:
Maciek Wajda i Grzesiu Deląg.
W czasie pobytu w Piekarach poza
udziałem
w
turnieju
byliśmy
w Krakowie aby pozwiedzać miasto.
Lektorzy zwiedzali sami a ministranci
wraz z Księdzem Maćkiem. Byliśmy
w wielu zakątkach tego miasta dzięki
czemu zobaczyliśmy zabytki, parki oraz
wiele innych ciekawych miejsc. Do
Wrocławia wróciliśmy 5.07.2013. Przed
kościołem pożegnaliśmy się i wszyscy
rozeszli się do domów. Wyjazd uważam za
bardzo udany. Mogliśmy się wspólnie
powygłupiać oraz miło i przyjemnie
spędzić czas podczas tych wakacji.

Michał Możdżeń

SOPOT 2013

W niedzielę, 28 lipca 2013
r. my, ministranci i lektorzy LSO
wraz z Księdzem Maciejem i Klerykiem Jackiem
wyjechaliśmy na wypoczynek do Sopotu. Na
miejscu, w Domu Misyjnym parafii p.w. Zesłania
Ducha Świętego w Sopocie powitała nas
gospodyni domu – pani Teresa. Spędziliśmy tam
cały tydzień. Każdy dzień zaczynał się poranną
Mszą św., po której czekało na nas pięknie
przygotowane śniadanie. Przez pierwsze dwa dni
padał deszcz, ale mimo to poszliśmy na plażę,
gdzie
zorganizowaliśmy zawody sportowe.
Wieczorem wybraliśmy się na spacer po
okolicznym lesie i doszliśmy aż do Gdyni. Kolejny
dzień był za zimny na plażowanie, więc
postanowiliśmy spędzić czas w pobliskim
Aquaparku. Gdy tylko się rozchmurzyło
pojechaliśmy kolejką miejską do Gdańska, gdzie
zwiedzaliśmy najciekawsze zabytki starówki
i wybraliśmy się na Jarmark Dominikański. Przez następne
dni była piękna pogoda, więc większą cześć dnia
spędzaliśmy na plaży, graliśmy tam w różne gry sportowe,
bawiliśmy się i wspólnie odpoczywaliśmy. Niektórzy
spacerowali brzegiem morza do Gdańska i do Gdyni. Od
środy do niedzieli nie próżnowaliśmy: byliśmy na
Westerplatte, aby oddać cześć walczącym i poległym tam
Polakom; zwiedziliśmy port w Gdyni i spacerowaliśmy po
sopockim molo. Były także atrakcje sportowe takie jak: gra
w piłkę nożną na Orliku, różne ćwiczenia na siłowni
miejskiej i, chyba najciekawsze z zajęć sportowych,
Paintball, na który wybraliśmy się do starego budynki
Stoczni Gdańskiej. W piątek kleryk Jacek wraz z lektorem
Wojtkiem Wajdą zorganizowali biegi na orientację.
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LSO miała wykazać się
sprytem,
wiedzą
biblijną i inteligencją.
Niezapomnianym
przeżyciem była Msza
św. o wschodzie słońca
na plaży. Ostatni dzień
naszego
pobytu
–
niedziela
była
wyjątkowym
dniem
ponieważ spotkaliśmy się z Księdzem Arcybiskupem
Tadeuszem Gocłowskim CM, emerytowanym biskupem
gdańskim, a po spotkaniu pożegnaliśmy się z morzem.
W podróż powrotną wyruszyliśmy w niedzielę o godz. 22.10.
Jechaliśmy wypoczęci, zadowoleni z wyjazdu i jak wspólnie
stwierdziliśmy gotowi do pełnienia służby przez następny
rok.

KRZYŻÓWKA...
1
2
3
4

1.Imię kapłana, który prowadził w maju 2013
peregrynację krzyża bł. Jana Pawła II, duszpasterza
w latach 1996-2000.
2.Imię kapłana, który zapoczątkował kult Św. Ojca Pio
w naszej parafii, proboszcz w latach 2007-2010.
3.Imię kapłana, który obecnie jest proboszczem
w Witoszynie, wikarego w latach 2004-2010.
4.Imię kapłana, naszego parafianina wyświęconego
w maju 2011.

5
6
7

5.Imię kapłana, katechety w latach 2000-2004, który
z młodzieżą wystawiał tzw. Zaduszki Jazzowe.
6.Imię kapłana, który odnowił elewację kościoła,
proboszcza w latach 1998-2007.
7.Imię kapłana, wikarego 2010-2011, obecnie w Krakowie.

8

8.Imię kapłana, kapelana szpitala w latach 2004-2008,
obecnie w Bydgoszczy.

9

9.Imię kapłana, wikarego w latach 1992-2000, obecnie
w Tarnowie.

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 lub kancelarii do dnia 22 września.

WYMIANA OKIEN W KOŚCIELE...
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jubileusz kościoła...

80 lat Kościoła to 80 lat Mszy Świętych,
nabożeństw i modlitw łączących niebo z ziemią,
a ściślej niebo z Przedmieściem Oławskim, na którym w
1933 roku stanęła budowla świątynna w kształcie
ośmiobocznej rotundy…

Zofia Sabat
NASZ DOM
Wrocławska świątynia
Św. Józefa Rzemieślnika,
do serc naszych
z nadzieją i miłością wnika.
Budowla ta ma już 80 lat,
z jej piękna i rozwoju
parafianie dumni są rad.
W Jezusie Chrystusie wciąż oni trwają
ze Świętymi: Józefem, Wincentym,
Maryją Niepokalaną,
Którzy na ziemi każdemu człowiekowi pomagają,
a ludziom dobrej woli bramy niebios otwierają.

Roman Płatek
ZWIEDZAJĄCPRZEDMIEŚCIE
OŁAWSKIE
Jako przewodnik od dawna z ochotą oprowadzam
po
Wrocławiu
wycieczki,
najczęściej
osób
niepełnosprawnych lub gości zza granicy. Usytuowane
nad Odrą Miasto Mostów i Kościołów robi na
zwiedzających ogromne wrażenie. Mogą oni poznać
świątynie wielu wyznań: chrześcijańskich, w tym
protestanckich,
prawosławnych,
grekokatolickich
i rzymskokatolickich, ale nie tylko. Ich różnorodność
architektoniczna przewyższa najśmielsze oczekiwania: od
budowli romańskich i gotyckich, przez barokowe
i klasycystyczne, aż do modernistycznych i tych powstałych
współcześnie
w
duchu
konstruktywizmu
i postmodernizmu. W zasadzie wycieczkowicze zwiedzają
centrum i tam znajdujące się obiekty, jednak ze szkodą dla
wiedzy i wrażeń estetycznych, bo niezbyt często przez to
zwiedzają kościół p.w. Św. Józefa Rzemieślnika na
Przedmieściu Oławskim. Jest on godny uwagi ze względu na
rzadko występujące rozwiązanie architektoniczne. Kształt
ośmiokątnej rotundy sprawia, że wszystko dzieje się
w środku, zmniejszając dystans pomiędzy wiernymi
a celebransem. Ta niewielka budowla świątynna ma w
sobie klimat jakby rodem z Domku Nazaretańskiego. Jej
kształt przypomina namiot spotkania z Obecnym w
Tabernakulum Bogiem, zaś jej rozmiary zmuszają niejako
do wyciszenia wręcz prywatnego bardzo rodzinnego
spotkania. Ołtarz skromny, jak wszystko w Nazarecie, ale
jakże pięknie wymowny w postaci Jezusa Chrystusa na
Krzyżu i Hostii. Fasada równie oszczędna. Zastanawiające

czy to wyraz panującego wówczas ducha modernizmu
opierającego się na funkcjonalności, uproszczeniu,
geometryzacji, czy może zawarta myśl, że nie liczy się
zewnętrze, a wnętrze, zatem sam Bóg. Mnie osobiście
kościół ten przypomina widoki z ziemi włoskiej, gdzie
bardzo licznie występują zachwycające, niewielkie kościoły,
np. w Montichiari. Położenie obiektu, pewnie nie
przypadkowe, też wiele świadczy. Gdzie człowiek czuł się
najszczęśliwszy i najbliżej Boga? W Ogrodzie Rajskim!
A kościół Św. Józefa Rzemieślnika wtapia się w ogród
Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. Ponadto został
usytuowany na krawędzi tuż za zwartą zabudową, na tyle
blisko, by nie za daleko, a na tyle daleko, by nic nie
zakłócało Komunii ludzi z Bogiem. Zachęcam, zwłaszcza
osoby zwiedzające, do odwiedzenia kościoła
p.w. Św.
Józefa Rzemieślnika. Bo gdy przesycą się gotyckim
dostojeństwem i barokowym przepychem, a zapragną
doznać bliskości i czułości prostego Domu Bożego, tego
właśnie w tym kościele doznają.
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OBLICZA NASZEGO I NIE TYLKO NASZEGO KOŚCIOŁA
Ks. Maciej Mroczek CM

PASTORALNO-TEOLOGICZNE OBLICZE

Znamy obraz Kościoła jako okrętu,
gdzie sternikiem jest Jezus Chrystus,
wiosłami są Stary i Nowy Testament, żaglem jest Duch
Święty, natomiast wierni płyną nim poprzez morza
doczesności ku wieczności. Ten obraz można dostrzec w
architekturze naszego kościoła parafialnego. Wysoko
wbudowane okrągłe okna, czynią z niego jakby okręt, który
płynie i wciąż porywa lud Przedmieścia Oławskiego.
Porywa, wciąga i zachęca do medytacji. A nad wszystkim
czuwa patron ludzi pracy, których tutaj nie brakuje,
Św. Józef Rzemieślnik. Pracują również Księża Misjonarze

Św. Wincentego a Paulo. Misjonarski i wincentyński
charakter pracy parafii nadaje ich posługa w Dolnośląskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Tadeusza Marciniaka przy ul.
Traugutta oraz w Szkole Podstawowej nr 96 im. Leonida
Teligi przy ul. Krakowskiej. Jest to trudna, zobowiązująca,
ale
piękna praca. Parafia ma jeszcze jedną
charakterystyczną cechę godną uwagi. Wierni znają się,
chętnie rozmawiają po skończonej Mszy Świętej na
dziedzińcu przed kościołem i pomagają sobie. Panuje więc
tutaj prawdziwie rodzinna atmosfera.

Wisława Kadyszewska
LITURGICZNO-MUZYCZNE OBLICZE
Chodzimy do kościoła dla Boga i dla
siebie samych, jednak jakość oprawy
muzycznej ma ogromny wpływ na nasze
skupienie, modlitwę i duchowe przeżycia.
Dobra muzyka ubogaca liturgię, porywa,
potrafi wzruszyć i poruszyć, zła – najczęściej po prostu
irytuje. Nie ma nic przyjemniejszego dla ucha niż głośno,
równo i żwawo śpiewający wierni! Do tego jednak potrzeba
organisty, który narzuci odpowiednie tempo i utrzyma je –
chciałoby się stwierdzić – za wszelką cenę, który również
odpowiednio dobierze repertuar, by dać możliwość

Grzegorz Sobczak

ARTYSTYCZNO-FILOZOFICZNE OBLICZE

Czy kościół nie przypomina teatru lub
opery? Choć tego typu porównania mogą
się wydać wręcz bluźniercze, to
w
rzeczywistości
pokrywają
się
z prawdą! Przychodzimy, zajmujemy
miejsca,
uczestniczymy
w przedstawieniu, wychodzimy. Występuje jednak jedna
różnica, bo przedstawienie w teatrze lub operze to
uczestnictwo w wystawianym przez artystów dziele sztuki,
natomiast Msza Święta w kościele to uczestnictwo w dziele
nad dziełami, w dopełniającym dzieła stworzenia dziele
zbawienia, dokonywanego przez Arcyartystę. Sam kościół
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pośpiewania
od
serca,
radośnie
i energicznie. Niektóre pieśni muszą być zagrane wolniej –
nie o to przecież chodzi, by grać szybko i bezmyślnie, ale
o to, by tam, gdzie można, wykazać się pozytywną energią.
Ta energia jest... zaraźliwa. Udziela się człowiekowi i bez
wątpienia wpływa na jakość śpiewu i przeżywanie liturgii.
12-głosowe organy w kościele Św. Józefa Rzemieślnika to
silne i głośne narzędzie, które wraz z naszymi głosami
trzeba wykorzystać! Bogu na chwałę, a ludziom – ku
radości!

jednak jest również dziełem sztuki, bo ma właściwości
artystyczne odznaczające się pięknem, a piękno to
mowa/pismo Boga. Bóg stworzył naturę, a człowiek
stworzył kulturę, zaś natura i kultura, stanowią dwa filary
dla jednego mostu, prowadzącego nas – pomimo
wkradającej się w nie za sprawą Szatana, jak też człowieka,
brzydoty – od piękna przygodnego do Piękna Ostatecznego.
Świątynia zatem to nie tylko budowla przeznaczona dla
modlitwy, to przede wszystkim pałac Bóstwa. Nasz kościół,
podobnie jak inne kościoły, to specyficzny przedsionek
Królestwa Niebieskiego, który zstąpił na ziemię, aby nas do
tego Królestwa prowadzić.

Portal wejściowy [fot.: Grzegorz Sobczak]

Jadwiga Sobczak
80 LAT KOŚCIOŁA ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA,
65 LAT PRACY KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO A PAULO WE WROCŁAWIU,
50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 96 IM. LEONIDA TELIGI,
CZYLI OKRES ROCZNIC SOLIDNEJ PRACY NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM
Przyjęciem od Czech chrztu w 966 roku Polska
otworzyła swoją księgę równie krwawej, co bohaterskiej
historii. W 1958 roku, w związku z eksplozją
demograficzną oraz z okazji zbliżającego się tysiąclecia
państwa polskiego, podjęto się budowy tysiąca szkół, tzw.
szkół-pomników. Szkoła Podstawowa nr 96 we Wrocławiu
stanowi jedną z tysiąca czterystu siedemnastu takich
tysiąclatek. Wszystkie one charakteryzują niemal
identycznym, przestrzennym planem budowy i chociaż
zarzuca im się, że przypominają betonowe klocki, to
budowano je z funkcjonalnym zamiarem zamienienia ich w
szpitale polowe w razie wybuchu działań zbrojnych.
Patronem placówki został z czasem Leonid Teliga. Ten
oficer, dziennikarz i tłumacz zasłynął z tego, że jako
pierwszy Polak, w latach 1967-1969, na drewnianym
jachcie SY Opty opłynął Ziemię. Bohaterskości dodawał
Telidze fakt, iż podczas podróży, zmagał się on nie tylko
z falami, ale również z chorobą nowotworową, którą
próbował zwalczyć samotnym rejsem.
Zanim jednak w 1962 roku pojawiła się Szkoła Podstawowa
nr 96 im. Leonida Teligi, 30 lat wcześniej pojawił się kościół
Św. Józefa Rzemieślnika, a 15 lat wcześniej pojawili się w
nim Misjonarze Św. Wincentego a Paulo. Wciąż
poszerzająca horyzonty i stawiająca sobie wysokie cele
szkoła dopełniła to, co kościół i Misjonarze już rozpoczęli,

Gmach SP nr 96 [fot.: Jadwiga Sobczak]

czyli
nauczanie
i
wychowywanie
mieszkańców
Przedmieścia Oławskiego. Nie na darmo motto programu
pedagogicznego i dydaktycznego szkoły to słowa Hoddinga
Cartera: Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można
wyposażyć swe dzieci: pierwsze są korzenie, a drugie –
skrzydła.
Szkoła i kościół od lat nieprzerwanie ze sobą współpracują,
o
czym
świadczą
uroczystości
szkolne
i kościelne, Msze Święte na rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, wycieczki, czy pielgrzymki, w których wspólnie
biorą udział zarówno dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
i uczniowie, jak też rodzice dzieci i księża
z parafii. Ponadto wielu uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 96 udziela się w kościele jako ministranci,
lektorzy, czy członkowie scholi, uświetniając Msze Święte
służeniem, czytaniem i śpiewaniem.
50-lecie Szkoły Podstawowej nr 96 zbiega się z 80-leciem
Kościoła Św. Józefa Rzemieślnika i 65-leciem działania
Zgromadzenia Misji Św. Wincentego a Paulo. Obecny czas to
zatem lata rocznic pracy tych trzech instytucji
posiadających swój autonomiczny zakres działania
w dziedzinie kształcenia, ale jednocześnie razem
kształtujących postawy mieszkańców wschodniego
fragmentu Przedmieścia Oławskiego. Pozostaje im życzyć
dalszych lat sukcesów w tej materii.

Patronowie parafii – Święty Józef Rzemieślnik, Święty Wincenty a Paulo

Hymn do Bałtyku hymnem SP nr 96
Wolności słońce pieści lazur, łódź nasza płynie w świata dal, z okrętu dumnie polska
flaga uśmiecha się do złotych fal. Strażnico naszych polskich granic, już z dala brzmi
zwycięski śpiew. I nie oddamy cię, Bałtyku, zamienisz ty się pierwej w krew: I póki
kropla jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz ty, bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy. Płyń, polska floto, płyń na krańce, powita cię uchodziec
brat, twa flaga dumnie niech powiewa, wolność i sławę niosąc w świat. Nad morzem
krążył orzeł biały i ochrzcił fale własną krwią. Pomorskie fale rozbrzmiewają nad
brzegiem morza piosnką tą: I póki woda jest w Bałtyku, polskim morzem będziesz ty,
bo doprowadzisz do rozkwitu polskiego ludu złote sny.

Patron SP nr 96 – Leonid Teliga
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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
MSZE ŚWIĘTE ORAZ NABOŻEŃSTWA W NASZYM KOŚCIELE

Nawa oraz chór, ołtarz główny, ołtarz boczny, prezbiterium [fot.: Grzegorz Sobczak]
Niedzielę oraz święta rozpoczyna się rano Godzinkami o Niepokalanym
Poczęciu, aby następnie odprawić szereg Mszy świętych. Te świąteczne dni kończy
się modlitwą wieczorną, czyli Nieszporami oraz ostatnią, piątą Mszą Świętą.
W pozostałe dni rano odprawia się pierwszą Mszę Świętą, w towarzystwie
modlitwy różańcowej, z kolei drugiej Mszy Świętej, wieczorem, towarzyszą każdego
dnia inne nabożeństwa. Poniedziałki należą do patronów parafii: Św. Józefa
Rzemieślnika i Św. Wincentego a Paulo. Wtorki to łączenie się w modlitwie do Matki
Boskiej od Cudownego Medalika z Rue de Bac w Paryżu, gdzie Madonna się objawiła
siostrze szarytce, Św. Katarzynie Laboure. Środy, podobnie jak w wielu
wspólnotach, przeznaczone zostały na nowennę do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Czwartki to oddanie się w opiekę Św. Ojcu Pio, a ponadto modlitwa
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz osób przygotowujących się do
małżeństwa. W piątki czci się Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa, w soboty
natomiast czci się Niepokalane Serce Maryi. Ponadto w konkretnym czasie
tradycyjnie oprawia się inne nabożeństwa, przykładowo w maju wierni śpiewają
litanię loretańską, a w październiku króluje modlitwa różańcowa.

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10; Nieszpory o godz. 17.30
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00; Nabożeństwa eucharystyczne o godz. 18.30
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
Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek Jacek Zieliński, Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak
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Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
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