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 Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się nad historią, 
ale nade wszystko patrzymy z wiarą i nadzieją w przyszłość. Wciąż trwa Rok Wiary, stąd pragniemy, aby nasza 
wspólnota parafialna była silna Bogiem, zaangażowana w życie Kościoła. Październik jest dobrym miesiącem, aby tak 
się działo. Różaniec, Tydzień misyjny, Niedziela papieska, Archidiecezjalna pielgrzymka do grobu św. Jadwigi 
w Trzebnicy tylko to potwierdzają.  
 W najnowszym numerze polecamy wywiad z Ks. Andrzejem Siemińskim CM, który na misjach w Afryce 
przepracował 20 lat; ujmujące spojrzenie na różaniec w artykule Ewy Mazurek i wiele innych ciekawych rzeczy. 
Zamiast krzyżówki i poezji, tym razem proponujemy kulinarny przepis Ks. Proboszcza Stanisława Basiuka CM, 
obiecany w poprzednim numerze. Znajdziemy także różańcowy konkurs i wiele innych ciekawych artykułów.  
 Zapraszamy także na III Otwarte spotkanie redakcji gazetki parafialnej, które odbędzie się  
7 października o godz. 19.00.  

 

 
 

 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE  
W NASZYM KOŚCIELE ODPRAWIAMY 
PRZEZ CAŁY MIESIĄC PAŹDZIERNIK  
O GODZ. 8.00 I 17.30. ZAPRASZAMY! 
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POCZET KSIĘŻY PROBOSZCZÓW  
PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA... 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...    
  6  X -  Łk 17, 5-10 Służyć z pokorą 
13 X -  Łk 17, 11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca 
20 X -  Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 
27 X -  Łk 18, 9-14 Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość 
Bożej miłości. 
INTENCJA MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko 
adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...  
PISMO ŚWIĘTE: Apokalipsa 12, 1-6, 13-17. Niewiasta i smok. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: I rozgniewał się smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą Jej potomstwa  
(Ap 12, 17). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Autor Apokalipsy, św. Jan, głosi na samym początku, że wielki znak ukazał się na 
niebie. Wskazuje na zjawisko nadziemskie, na rzeczywistość nadzmysłową. Określa znak jako wielki, bo chodzi  
o doniosłość sprawy, której dotyczy. Na niebie – mówi dalej św. Jan, bo ogląda go on z ziemi, patrząc na nieboskłon jak na 
ekran. Wyrażenie: Niewiasta obleczona w słońce odnosi się do szczególnej bliskości owej Niewiasty z Bogiem, gdyż słońce 
w przyrodzie symbolizuje Boga, będącego źródłem życia. Taka bliskość z Bogiem przysługuje w najwyższym stopniu 
Najświętszej Maryi Pannie jako historycznej Matce Mesjasza. Księżyc pod Jej stopami wskazuje na wyniesienie i chwałę, 
panowanie nad wszelką zmiennością, której symbolem jest księżyc (Ekl 27, 12) i wywyższenie ponad świat. Na głowie Jej 
wieniec z gwiazd dwunastu – wieniec, korona – jest w Apokalipsie symbolem triumfu, a jednocześnie przypomina 
Apostołów, na których zbudowany jest Kościół. Bóle rodzenia należy rozumieć jako cierpienia duchowe. Wielki smok 
barwy ognia, zwany także diabłem i szatanem, jest uosobieniem wrogich Chrystusowi potęg. Mesjasz staje się jednak 
niedostępny dla napaści szatana, bo – jak mówi św. Jan – porwany został do Boga i do Jego tronu. To porwanie, uniesienie, 
pokazuje Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Skoro Syn jest niedostępny, nienawiść smoka skupia się na Matce. Ale Niewiastę 
wzmocniono w pomoc Bożą, która chroni od bezpośredniej napaści szatana, a w Apokalipsie określona jest jako dwa 
skrzydła orła wielkiego. Wobec tego, że Niewiasta jest niedostępna napaści szatana, przedmiotem jego nienawiści staje się 
reszta Jej potomstwa, czyli wierni Bogu i Chrystusowi. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA PAŹDZIERNIK: Różaniec jako oręż w walce ze złem. 
PATRONKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA: Matka Boża Różańcowa (7. października)  Jestem Najświętszą Panną Różańcową. 
Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak ciężko nie obrażała, aby odmawiała różaniec i czyniła 
pokutę za swoje grzechy – powiedziała Matka Najświętsza w Fatimie. Modlitwa różańcowa i pokuta są więc środkami 
zalecanymi przez Matkę Najświętszą dla ocalenia ludzkości.  
Odmawiając różaniec recytujemy modlitwy i rozmyślamy o Chrystusie i Jego Matce, uczymy się autentycznego 
chrześcijańskiego życia, przede wszystkim ożywiamy się miłością Boga i człowieka. W kontemplacji tajemnicy Jezusa  
i Maryi kształtujemy nasze życie według oglądanego wzoru. Pierwszą Księgą dla chrześcijanina jest Ewangelia, a różaniec 
to właśnie Ewangelia w skróceniu – powiedział o. Lacordaire. W różańcu przyjmuje się słowo Boże – jak to uczyniła Maryja 
– i prowadzi się z Bogiem dialog, którego owocem staje się prawdziwie chrześcijańskie życie.  

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
INTENCJA: Abyśmy jako świadkowie wiary umieli ukazywać miłość Boga ku człowiekowi nie tylko słowem, ale sercem  
i postawą radosnej służby potrzebującym. 
PISMO ŚWIĘTE: J 12, 1-8 Uczta w Betanii 
TEMAT SPOTKANIA: Wiara, która działa przez miłość - Ojciec Pio i jego czynna miłość 

INTENCJA II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZNĘ... 
Za ludzi pracujących w środkach przekazu, aby rzetelnie przekazywali obraz rzeczywistości, wolny od manipulacji, 
stronniczości czy półprawd. 

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM... 
ABRAHAM. PRZYMIERZE Z BOGIEM - cz. I 4 X, godz. 18.30; cz. II 11 X, godz. 18.30 
Abraham to ojciec wiary. Tak przynajmniej go nazywamy, stawiając za wzór innym. Św. Paweł uczynił go osią dywagacji na 
temat relacji wiary i uczynków w swoich listach. Dlatego wielu wydaje się postacią z brązu, nieskazitelną pod każdym 
względem. Tymczasem tak nie było. Postać Abrahama nie doczekała się zbyt wielu poświęconych sobie filmowych 
biografii. cz. I 90 min.; cz. II 90 min. 
SPRAGNIENI SPRAWIEDLIWOŚCI – 18 X, godz. 18.30 
To nowy film dokumentalny Krzysztofa Kunerta i Tomasza Piechnika, który powstał w 30. rocznicę historycznej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Wrocławia. Ten film to nie tylko relacja historyczna z pierwszej wizyty Jana Pawła II we 
Wrocławiu. 30 min. 
JAKUB. DRABINA DO NIEBA – 25 X, godz. 18.30 
Zrealizowana w gwiazdorskiej obsadzie kolejna część monumentalnego telewizyjnego cyklu „Biblia”. Peter Hall wiernie 
przedstawia wydarzenia opisane w Księdze Rodzaju, począwszy od sporu o pierworództwo pomiędzy Jakubem i Ezawem, 
aż do powrotu do Kanaanu. Obejrzenie filmu stanowi doskonałą zachętę do zapoznania się z oryginalnym tekstem Starego 
Testamentu. 82 min. 
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WYWIAD... 
 

Z Ks. Andrzejem Siemińskim CM - misjonarzem pracującym 20 lat w Zairze 
 

CZUŁEM ZAWSZE, ŻE: „TU JEST MOJE MIEJSCE” 
 
rozmowę przeprowadziła Patrycja Kowalczyk 

-Jest kwiecień 1981 rok, z pewnością nasi czytelnicy 
pamiętają z poprzedniego numeru, że jest to rok,  
w którym ksiądz przyjął święcenia kapłańskie. W takim 
razie kiedy zrodziła się myśl wyjazdu na misje? 
 
Pierwsza myśl o wyjeździe zrodziła się jeszcze przed 
wyborem zgromadzenia, a było to po szóstej klasie szkoły 
podstawowej. Impulsem, który zakiełkował we mnie chęć 
wyjazdu na misje była lektura książki „Ojczyzna z wyboru” 
o Janie Beyzymie, który to pracował wśród trędowatych na 
Madagaskarze. Idea ta cały czas we mnie dojrzewała. 

Nadszedł moment wyboru seminarium. Kierowałem 
się tym, jakie zgromadzenia wysyłają na misje. 
Wysłałem prośbę do trzech zgromadzeń: Księży 
Werbistów w Pieniężnie, Księży Chrystusowców  
w Poznaniu oraz Misjonarzy św. Wincentego a` Paulo  
w Krakowie. Księża Werbiści nie odpowiedzieli na mój list, 
Księża Chrystusowcy odpowiedzieli jednak ich praca nie 
jest pracą typiczno- misyjną, tylko wśród Polonii. 
Odpowiedzieli także Misjonarze, których zgromadzenie 
wybrałem. Jeszcze przed ślubami i święceniami diakonatu 
ksiądz wizytator wiedząc, iż wyrażam wolę wyjazdu na 
misje zaproponował mi wyjazd do Zairu, albo na 
Madagaskar. Wybrałem Zair, nie wiem dlaczego, nigdy się 
nad tym nie zastanawiałem. Przed diakonatem rozpocząłem 
przygotowanie do wyjazdu na misje. Po diakonacie odbyło 
się pierwsze spotkanie przygotowawcze w Niepokalanowie 
u ojców Franciszkanów, z misjonarzami z całej Polski  
z różnych zgromadzeń, a także księżmi diecezjalnymi. 
Uczestniczyłem w konferencjach dotyczących pracy na 
misjach z misjonarzami przebywającymi na urlopie  
w Polsce z różnych zgromadzeń. Zaraz po świeceniach 
kapłańskich (w kwietniu 1981 roku)  27 czerwca 
wyjechałem do Belgi na czas przygotowania 
bezpośredniego polegającego przede wszystkim na nauce 
języka i zapoznaniu się z pracą misyjną, a także z kulturą 
afrykańską. 4-08-1982roku w święto św. Jana Vianney`a 
(proboszcza z Ars) wylecieliśmy do Kinszasy, gdzie 
wylądowaliśmy około 22:00. I tak rozpoczęły się moje misje 
trwające 20 lat. 
 
-Jak wspomina ksiądz swój pierwszy dzień na misjach? 

Był późny wieczór, kiedy wychodziliśmy z samolotu. 
Wysoka temperatura powietrza oraz wilgotność były 
porównywalne do warunków panujących w saunie. 
Wspomnienie tych pierwszych chwil jest radosne, nie było 
lęku, że to tak daleko, inny kraj, inny świat. Czułem zawsze, 
że: „tu jest moje miejsce”. 
Pierwsze kilka dni przebywaliśmy w hotelu, tzw. prokurze 
(przyjmowano tam misjonarzy). Miejsce to było 
prowadzone przez tzw.”skotystów”-zgromadzenie 
belgijskie. Zamieszkaliśmy w seminarium duchownym 

skotystów, aby uczyć się języka Lingala. Nauka trwała  
3 tygodnie, wykłady były dość nudne, dlatego wraz  
z współbraćmi, zamiast siedzieć na zajęciach woleliśmy 
udać się na pobliski targ i tam rozmawiać z ludźmi. 
Tamtejsza ludność przyjęła nas z otwartymi rękami, 
czuliśmy się jak w Polsce. Jak to mówią „Gość w dom, Bóg  
w dom”. Zawsze znalazł się jakiś stołek, krzesło, czy 
kawałek drzewa na którym można było usiąść z ludźmi 
 i rozmawiać, nie tylko handlarze, ale także klienci byli do 
nas bardzo przyjaźnie nastawieni. Gdy tylko się dowiedzieli, 
że uczymy się języka Lingala, od razu wszystko nam 
tłumaczyli, dlatego też egzamin końcowy z nauki języka 
zdaliśmy bardzo dobrze w przeciwieństwie do osób 
uczęszczających na wspomniane wcześniej wykłady. Nauka 
na targu pokazał nam, że ludzie są otwarci na gościa. Po 
zapoznaniu się z językiem wyjechaliśmy na nasze misje. 
 
-Miejsce, czy też miejsca w jakich przebywał ksiądz na 
misjach? 
 
Jak już wcześniej wspominałem, do wyboru miałem Zair  
i Madagaskar. Wybrałem Zair. Jednakże  przez 5 lat byłem 
dyrektorem sióstr Miłosierdzia, które pracowały w Kongo 
Brazzaville i to też było miejsce mojej pracy. 
 
-Co było najtrudniejsze przez 20lat misji? 
 



5 
 

Najtrudniejsza była wojna. Najpierw wojna domowa. Lud 
wystąpił przeciwko prezydentowi i władzy, a władza 
odpowiedziała siłą. Wtedy zaczęły się problemy, albowiem 
misjonarze stawali się ludźmi trzeciej kategorii. Najpierw 
było wojsko, mieszkańcy, a na końcu misjonarze, którzy 
stając w obronie mieszkańców stawali się wrogiem władzy. 
Następnie przyszła wojna z Rwandy ( Hutu i Tucja), która 
splądrowała wiele wiosek i miejsc kultu. Efektem była 
masowa ucieczka miejscowej ludności do buszu, aby kryć 
się przed agresorami. Hutu i Tucja mimo że walczyli między 
sobą to jak wchodzili do wioski to wszystko zabierali, a kto 
się sprzeciwił to nawet mordowali. Na szczęście ani jedna  
z naszych misji, nie została splądrowana. 
 
-Jak wiadomo podczas jakichkolwiek wyjazdów, 
najczęstszym problemem jest wyżywienie, jak to 
przekłada się na misje. 
 
Polacy rozpoczęli misje w Zairze w 1976 roku i od samego 
początku zmienili styl życia misjonarza. Misjonarze 
belgijscy i holenderscy prowadzili tryb życia ludzi białych, 

którzy pracują głosząc 
ewangelię dla ludu 
czarnego. Polscy 
misjonarze od samego 
początku zaczęli 
wprowadzać inkulturację, 
tzn zakorzenienie 
Ewangelii w kulturę 
danego narodu, 
plemienia, szczepu. Dla 
przykładu, jak misjonarz 
belgijski wyjeżdżał, żeby 
odwiedzać wiernych we 
wioskach, to wyjeżdżał  
z własnym ekwipunkiem, 
począwszy od produktów, 

a skończywszy nawet na prywatnym kucharzu. Natomiast 
jak Polacy wyjeżdżali by głosić Słowo Boże wśród wiernych, 
to jechali z pustymi rękami i to ludzie, do których 
przybywali mieli za zadanie utrzymać misjonarza w swojej 
wiosce. To misjonarz musiał się przystosować do 
mieszkańców. Trzeba przyznać, że ludzie są bardzo 
„delikatni”, mają szacunek dla obcych. Na początku 
wypytują się, czy je się daną potrawę, czy wszystkie 
składniki w danej potrawie odpowiadają, a jeśli się 
odpowie, że nie to tego po prostu nie przygotowują. 
Podstawą jest maniok, bulwy, liście, suszone ryby, od czasu 
do czasu mięso, a jeśli   przychodzi czas głodu, np. nie ma 
ryb, a szarańcza i gąsienice zjadły roślinność, to wtedy je się 
owe gąsienice. Jeżeli ktoś odmówi to przygotowują posiłki 
zastępcze takie jak ryż, czy banany pastewne- makemba,  
a także bataty czyli słodkie ziemniaki. Ciekawostka jest 
także „chleb ubogich” wielkości kokosa o smacznym środku, 
zastępującym ziemniaki. Słodkie ziemniaki można 
„przetworzyć”, aby smakowały jak „nasze”, wystarczy 
namaczając je w soli, która wyciąga całą słodycz  
z ziemniaka. W zasadzie każdy misjonarz przystosowuje się 
do tamtejszego pożywienia. 
 

-Skoro jesteśmy już przy wyjazdach do wiosek, to jak 
się one odbywały, ile czasu trwały, jakim środkiem 
lokomocji? 
 
Wyjazdy do wiosek, szczególnie do tych odległych, gdzie 
trzeba było iść po kila, czy też kilkanaście kilometrów są 
bardzo miłym wspomnieniem. Czas podróży był 
uzależniony od wielkości wioski i ilości pracy. 
Przemieszczaliśmy się w zależności od odległości, 
samochodem, czy tez pieszo. Do dyspozycji był samochód,  
3 motory, rower, łodzie. 
 
-Praca na misjach, a szczególnie przygotowania do 
sakramentów i ich udzielanie? 
 
Chrztu udzielało się w 90% dzieciom w wieku szkolnym, 
młodzieży i dorosłym, z racji tego, iż nie było zbyt wielu 
rodzin katolickich. Gdy przyjechałem to parafia istniała od 
36 lat. Przede wszystkim nie było tradycji chrześcijańskiej,  
z racji tego, że nie było wielu katolickich rodzin, to  wiara 
zaczynała kiełkować, dlatego przygotowanie do chrztu 
trwało 3lata. 
Spotkania 
odbywały się raz 
w tygodniu, 
podobnie było z 
bierzmowaniem. 
Ciekawostką jest 
3-etapowy ślub. 
I- etap- Ślub 
Tradycyjny 
(między sobą), a 
więc spotkanie 
dwóch rodzin, 
które zawierają 
między sobą pakt 
przez co wydają zgodę, na wspólne życie dwojga młodych 
ludzi jako mąż i żona. Oczywiście żona „jest kupowana”, ale 
rozliczenie następuje w późniejszym terminie, albowiem 
jeśli nie ma potomka to uznają, że małżeństwo nie jest 
trwałe. Jeżeli rodziny się dojdą do porozumienia, to można 
mówić, że mężczyzna i kobieta są małżeństwem w sensie 
tradycyjnym. 
II- etap- Ślub Państwowy (przed Państwem) i tu także obie 
rodziny muszą wydać zgodę na ślub. Młody idzie do urzędu 
zapisuje, że dana kobieta od danego dnia jest jego żoną. 
Dopiero gdy ma ten dokument i jednocześnie jest 
katolikiem może przystąpić do sakramentu małżeństwa. 
Bardzo  często się zdarza, że na świecie są już wnuki  
i dopiero jest udzielany ślub kościelny. 
III- etap- Ślub Kościelny (przed Bogiem), tak jak wcześniej, 
zanim zostanie udzielony sakrament małżeństwa, obie 
rodziny muszą wyrazić na to zgodę, gdyż biorą za nich 
odpowiedzialność. Z racji z tego, że w tradycji dozwolona 
jest poligamia i gdyby mężczyzna pojął za żonę druga 
kobietę i zostałoby to zgłoszone, to uznaje się, że nie 
zdradził on swojej pierwszej żony, a Boga i trzeba mu 
wymierzyć karę w kościele, np. jeśli służył do mszy to 
zakazać mu służenia, jeśli czytał na mszy to zakazać mu 
czytania, a nawet i przyjmowania komunii. 
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-Z pewnością są takie 
słowa w Biblii, ale 
 i w życiu codziennym, 
których nie da się 
przełożyć na język 
Lingala, czy może nam 
ksiądz kilka słów 
przytoczyć? 
 
Jest kilka, a nawet 
kilkanaście słów, których 
nie da się przełożyć na 
język lingala. Takim 
podstawowym jest 
słowo świadek.  
W pierwszych 
przekładach nie ma 
słowa świadek, natomiast misjonarze którzy tłumaczyli 
Pismo Święte, zapożyczyli z języka francuskiego słowo 
„témoin” i tłumaczyli miejscowej ludności co ono oznacza. 
Dopiero w latach 70/80 kościół katoliki wymyślił słowo 
„zeneneke”, które weszło już na stałe do języka lingala i już 
przekłady Pisma Świętego wydane na przełomie 1983/84 
tak określają słowo świadek. Kolejne to wyrażenie  
z modlitwy Zdrowaś Mario, a więc łaski pełna  pierwsi 
misjonarze nie mogli znaleźć słowa laska i wzięli z języków: 
łacińskiego, hiszpańskiego, francuskiego „gratia”, a pod 
koniec lat 70-tych początek lat 80-tych, zastąpiono je 
słowem „likabo”-pełna łaski. Katolicy jednak nie chcieli się 
na to zgodzić i na stałe pozostało słowo „gratia”. Słowo stół, 
którego nigdy nie znali, zostało zapożyczone z języka 
portugalskiego „mesa”, podobnie jest ze słowem filiżanka, 
czyli  „copo”. Tłumaczenia słów: motor, motocykl wzięły się 
od dźwięku jaki wydają, czyli „tukutuku”. 

 
-Chcielibyśmy poznać historie z życia codziennego, 
sposób spędzania czasu. 
 
Na co dzień ludzie operują symbolami, szczególnie jest to 
widoczne w sądach. Np. nie mówi się bezpośrednio, że: „Ty 
jesteś winny”, tylko obrazuje się to na podstawie grzechu 
Dawida. Tak naprawdę dopiero tam zrozumiałem wartość 
przysłów i symboli jakimi operował Jezus. 
Jeśli chodzi o spędzanie czasu, to dzieci lubią siedzieć 
wspólnie opowiadając bajki, legendy i grając w coś na 
zasadzie dzisiejszych quizów, np” Mama wysłała mnie do 
drugiej wioski, abym przyniósł jej pewną rzecz. Poszedłem 
do tamtej wioski i wziąłem tą rzecz i ta rzecz przyszła 
wcześniej niż ja, co to jest? 
Jest to liść palmy, który spada na ziemię, gdy ja jeszcze 
siedzę na drzewie. 

Ludzie starsi opowiadają z dziada pradziada prawdziwe 
historie na temat tego jak wyglądało życie. Dzięki ich 
wiedzy można poznać ich korzenie. Natomiast misjonarze 
swój wolny czas wieczorami spędzają przy lekturze lub 
wśród wiernych. 
 
-Minęło 20 lat, rok 2002 czy trudno było księdzu 
powrócić do Polski? 
 
Z Bożą pomocą  mam łatwość z adaptacją, tam gdzie mnie 
poślą. Gdy wyjechałem na misje bez problemu 
przystosowałem się do panujących tam warunków. Tak 
samo było gdy powróciłem do kraju, ponadto już  
w pierwszym roku po powrocie wizytator zaproponował mi 
rekolekcje dla księży, ani chwili się nie wahałem. 
 
-W imieniu całej redakcji dziękuję za poświęcony czas. 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA PODCZAS ŚRODOWEJ AUDIENCJI Z 18 IX 2013 
    

  Drodzy bracia i siostry, 
Dzisiaj raz jeszcze wracam do obrazu Kościoła jako matki. 
Bardzo mi się on podoba, gdyż wydaje mi się, że mówi nam nie 
tylko to tym, jaki jest Kościół, ale także jakie oblicze ten nasz 
Kościół powinien coraz bardziej przybierać. 
Spoglądając ciągle na nasze mamy, na to wszystko, co czynią, 
czym żyją, co znoszą dla swych dzieci, kontynuując to, co 
powiedziałem w minioną środę, chciałbym podkreślić trzy 
rzeczy. Co czyni matka? 
1. Naucza nas podążania w życiu, uczy, by dobrze przejść przez 
życie, umie ukierunkowywać dzieci, stara się zawsze 
wskazywać właściwą drogę życiową, żebyśmy się rozwijali 
 i stawali dorosłymi. Czyni to czule, z uczuciem, z miłością, 
zawsze, także wówczas, gdy stara się wyprostować naszą 
drogę, bo się nieco w życiu gubimy, czy obieramy drogi 
prowadzące 
w stronę urwiska. Matka wie, co jest ważne, aby dziecko 
dobrze przeszło przez życie i nie nauczyła się tego z książek, 
ale ze swojego serca. 
Kościół czyni to samo: ukierunkowuje nasze życie, daje nam 
nauczanie, by dobrze podążać. Pomyślmy o dziesięciorgu 
przykazaniach: wskazują nam drogę, jaką trzeba przemierzyć, 
żeby dojrzeć, aby mieć pewne punkty w naszym sposobie 
zachowania. A są one owocem czułości, miłości samego Boga, 
który nam je dał. Możecie mi powiedzieć, ależ są to polecenia! 
Są zestawem zakazów. Chciałbym was zachęcić, abyście je 
przeczytali – może je trochę zapomnieliście – a następnie 
przemyśleli w sposób pozytywny. Zobaczycie, że dotyczą 
naszego sposobu zachowania względem Boga, wobec nas 
samych i wobec innych, dokładnie tego, czego uczy nas mama, 
abyśmy dobrze żyli. Zachęcają nas, byśmy nie czynili sobie 
bożków materialnych, które nas z kolei zniewalają, abyśmy 
pamiętali o Bogu, abyśmy szanowali rodziców, byli uczciwi, 
szanowali drugiego człowieka… Spróbujcie tak je postrzegać 
 i traktować je, jakby były słowami, pouczeniami, jakie daje 
mama, by dobrze przeżyć życie. Matka nigdy nie naucza tego, 
co jest złe, chce jedynie dobra swoich dzieci – i tak też czyni 
Kościół. 
2 . Po drugie chciałbym wam powiedzieć, że kiedy dziecko 
dorasta, staje się dorosłym, obiera swoją drogę, podejmuje 
odpowiedzialność, chodzi na własnych nogach, czyni to, co 

chce, to czasami zdarza się, że schodzi z drogi, przytrafia się 
jakiś wypadek. Mama zawsze, w każdej sytuacji ma 
cierpliwość, by towarzyszyć dzieciom. Pobudza ją siła miłości. 
Mama potrafi dyskretnie, czule towarzyszyć drodze dzieci,  
a kiedy popełnią błędy zawsze znajduje sposób, by zrozumieć, 
żeby być blisko, żeby pomóc. Mówimy, że mama potrafi „brać 
odpowiedzialność”, „zadziałać” na rzecz swoich dzieci, to 
znaczy jest zawsze gotowa, żeby je bronić. Myślę o matkach, 
cierpiących z powodu uwięzienia swoich dzieci, czy też trudnej 
sytuacji, w której się znalazły: nie pytają, czy dzieci były winne 
czy też nie. Nadal je kochają i często doznają upokorzeń, ale się 
nie lękają, nie przestają dawać siebie. 
Taki jest Kościół. Jest miłosierną matką, która rozumie, stara 
się zawsze pomóc, dodać otuchy także w obliczu swoich dzieci, 
które pobłądziły i błądzą, nigdy nie zamyka bram Domu. Nie 
osądza, lecz daje Boże przebaczenie, daje miłość Boga, która 
zachęca do podjęcia drogi na nowo, także tym swoim dzieciom, 
które wpadły do głębokiej otchłani, nie lęka się wejścia w ich 
noc, aby dać nadzieję. 
3. I ostatnia myśl. Mama umie także prosić, pukać do każdych 
drzwi dla swoich dzieci, nie kalkulując, z miłością. Myślę o tym, 
jak matki potrafią kołatać także i przede wszystkim do bramy 
Bożego serca! Mamy modlą się bardzo za swoje dzieci, 
zwłaszcza za te najsłabsze, za najbardziej potrzebujące, za te, 
które obrały w życiu drogi niebezpieczne czy też błędne. 
Niedawno sprawowałem Mszę św. w kościele św. Augustyna, 
tutaj w Rzymie, gdzie są przechowywane relikwie jego matki, 
św. Moniki. Ileż modlitw zaniosła do Boga ta święta matka za 
syna, ileż łez wylała! Myślę o was, drogie mamy: jak bardzo się 
modlicie za swoje dzieci, niestrudzenie! Módlcie się nadal, 
zawierzajcie swoje dzieci Bogu. On ma wielkie serce! 
Ale to samo czyni Kościół: przez modlitwę umieszcza w rękach 
Boga wszystkie sytuacje swoich dzieci. Ufamy w moc modlitwy 
Matki Kościoła: Pan nie pozostaje nieczuły! Potrafi nas zawsze 
zadziwić, kiedy się tego nie spodziewamy! Matka Kościół to 
wie! 
To właśnie były myśli, które dziś chciałem wam przekazać: 
widzimy w Kościele dobrą matkę,  wskazującą nam drogę, 
którą mamy przejść w życiu, matkę która zawsze umie być 
cierpliwa, miłosierna, wyrozumiała i potrafi umieszczać nas  
w rękach Boga.    Tłumaczenie: Radio Watykański 

 

PRZESŁANIE II OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU NOWEJ EWANGELIZACJI "OBUDZIĆ OLBRZYMA" 
 

Z wielką wdzięcznością przyjmujemy kolejny Dar Pana Boga, 
jakim okazał się dla nas II Kongres Ogólnopolski Nowej 
Ewangelizacji. Wzięło w nim udział blisko 800 osób 
(biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konsekrowanych  
i wiernych świeckich). Połączyła nas troska o Parafie. Kolejny 
raz doświadczyliśmy mocy Ducha Świętego - Pana  
i Ożywiciela, który czyni nas Kościołem posłanym do świata  
z Dobrą Nowiną. W tym Duchu uczestniczyliśmy w liturgii, 
słuchaliśmy Słowa Bożego, przeżywaliśmy rekolekcje, 
dzieliliśmy się świadectwem wiary oraz podejmowaliśmy 
refleksję pastoralną nad miejscem i znaczeniem parafii  
w dziele nowej ewangelizacji. Dane nam było przeżyć, jak 
budujące jest dla Kościoła doświadczenie jedności i ubóstwa, 
 a także radość z bezpośredniej ewangelizacji w goszczącej nas 
Parafii na jej placach, ulicach, przy centrach handlowych 
 i w mieszkaniach. Mamy świadomość, że nasze Parafie kryją  
w sobie olbrzymi potencjał. Odkrywaliśmy, że Duch Boży 
przynagla nas dzisiaj do podjęcia darów w nich złożonych. To 
On wzywa nas: 

- do przekazu wiary będącej osobistym spotkaniem ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem; 
-  „do przeżywania parafii, jako pierwszego miejsca 
doświadczenia Kościoła w środowisku, w którym żyjemy" 
(przesłanie Synodu Biskupów); 
-  do troski o wzrost parafii dokonujący się poprzez: adorację, 
budowanie małych wspólnot, caritas, postawę uczniostwa 
(dzięki mistagogii i systematycznej katechezie dotykającej 
człowieka na każdym etapie życia) oraz ewangelizację; 
-  do tego by parafia stała się wspólnotą żywego Kościoła, 
wspólnotą dającą życie, wspólnotą czynnej miłości. 
Uświadomiliśmy sobie na nowo, że wszyscy w Kościele 
potrzebujemy nawrócenia pastoralnego - tak w wymiarze 
indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zaowocuje ono 
podjęciem istniejącego w Kościele bogactwa i różnorodności 
środków oraz metod służących przemianie i odnowie parafii - 
„Obudzeniu Olbrzyma". 

Warszawa dn. 22 września 2013 r. 
bp Grzegorz Ryś 

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej  Ewangelizacji 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
 

Jacek Zieliński  
EUCHARYSTIA NIE JEST CZASEM MODLITWY INDYWIDUALNEJ... 

 
Jako redakcja gazetki parafialnej 

postanowiliśmy, że w tym roku, w ramach 
„Katechezy dla dorosłych”, począwszy od tego numeru, 
rozpoczniemy cykl mini wykładów na temat  Mszy Świętej. 
I to nie tylko dlatego, że „powtarzanie jest matką nauki” 
(repetitio est mater studiorum); im coś częściej sobie 
przypominamy tym bardziej utrwala się nasza wiedza ten 
temat wiedza. Ale także dlatego, że sami parafianie, 
podczas spotkań otwartych z naszą redakcją, dostrzegli 
potrzebę wzbudzenia w naszej wspólnocie jeszcze 
większego zainteresowania Eucharystią poprzez 
ukazywanie jej niezwykłości.  

Zacznijmy, od przywołania wyników ankiety, którą 
w latach 80 zeszłego stulecia przeprowadzono  
w Niemczech, na prośbę tamtejszego Synodu Biskupów. 
Wynik były dla wielu zaskakujący. Zgodnie z nim istnieje 
ścisły związek między uczestnictwem w niedzielnej 
Eucharystii a życiem codziennym chrześcijanina: „kto 
rzadko albo w ogóle nie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. 
tego niewiele lub w ogóle nic nie łączy ze wspólnotą; ten 
nie identyfikuje się z zasadami Kościoła; ten podchodzi do 
kościelnego myślenia i działania bardzo krytycznie; mało 
albo w ogóle nie rozważa sensu swojego życia i problemu 
śmierci; modli się niewiele lub prawie w ogóle”1. 

Pierwszy, i jak sądzę, zasadniczy wniosek płynący 
z powyższych słów jest następujący: 
rozumienie i sposób przeżywania Mszy Św. 
przekłada się na jakość naszego życia, gdyż 
bez aktywnego w niej uczestnictwa żaden 
wierzący nie może w pełni się realizować. 
Dlatego w teologii Eucharystia, jako znak 
obecności Boga we wspólnocie Kościoła, 
określona jest jako sacramentum ecclesiae 
(sakrament Kościoła). Z takiego ujęcia 
znaczenia i roli Eucharystii wynikają bardzo konkretne 
konsekwencje. Jedną z nich jest pojmowanie Kościoła jako 
głoszącego Ewangelię i sprawującego tajemnicę Wieczerzy 
Pańskiej. Dlatego to właśnie, podczas Mszy św. w sposób 
nadzwyczajny i szczególny „przez ciało i krew Pana 
zespalają się ze sobą ściśle wszyscy bracia wspólnoty.  
W każdej bowiem wspólnocie ołtarza […] ofiarowuje się 
symbol owej miłości i jedności Ciała Mistycznego, bez 
której nie może być zbawienia”2. 

Głoszenie Ewangelii zatem nie tylko dokonuje się 
we wspólnocie – jak podkreśla T. Schneider – lecz staje się 
podstawą budowania więzi między jej uczestnikami. 
Zgromadzenie wiernych podczas Eucharystii jest więc 
odpowiedzią na Słowo Boże, ale i tym co powstało za jego 
przyczyną. Taki stan rzeczy opisuje już autor Księgi 
Nehemiasza, przypominając dzień, w którym Ezdrasz 
stając na drewnianym podwyższeniu „otworzył księgę na 
oczach całego ludu […], a gdy ją otworzył, cały lud się 
podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga,  
a cały lud z podniesieniem rąk swoich odpowiedział: 
«Amen! Amen!» […]. Czytano więc z tej księgi Prawa 

                                                           
1 T. Schneider, Znaki bliskości Boga. Zarys sakramentologii, przeł. Bp. J. 
Tyrawa, Wrocław 1990, s. 135. 
2 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele,  26. (dalej LG) 

Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak że lud 
rozumiał czytanie”3. 

Budowanie wspólnoty – Kościoła nie jest jednak 
możliwe bez miłości, która jest więzią doskonałą, spajającą 
w jedno wszystkich wierzących. W tych wspólnotach, jak 
czytamy w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „obecny 
jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, święty, 
katolicki i apostolski Kościół. Albowiem «nie co innego 
sprawia uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa, jak to 
właśnie, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy»4. 

Drugi bardzo ważny wniosek, wypływający  
z powyższych rozważań, odpowiada na kluczowe dla nas 
pytanie: kto sprawuje Eucharystię? Wielu, szczególnie Ci, 
którzy  pamiętają czasy przedsoborowe, wie czym były 
tzw. „ciche” Msze św., kiedy to kapłan naprzemiennie 
 z ministrantami wypowiadał po łacinie teksty modlitw, 
których szept docierał do zgromadzonych wiernych. 
Nawet Ewangelie i czytania były proklamowane w tym 
języku. Uczestniczący w tym zgromadzeniu, niekiedy, aby 
wypełnić czas lub by choć w części stać się jego 
uczestnikami, odmawiali np. różaniec. Nie zmieniało to 
jednak faktu, że czuli się oni „opuszczeni” i niejako skazani 
na osobiste trwanie przed Bogiem.  

Niestety i dziś, choć coraz rzadziej, możemy 
dostrzec obok siebie w czasie Mszy św. takie osoby. Nie 

miejmy im tego za złe, ale nie naśladujmy ich. 
Raczej, w takich momentach, powinniśmy  
z jeszcze większą siłą ich rozumienia wracać 
do słów, które padły podczas Soboru 
Watykańskiego II: „Słusznie przeto uważa się 
liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu 
Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne 
wyraża się i w sposób właściwy 
poszczególnym znakom urzeczywistnia 

uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Chrystusa, to jest 
Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult 
publiczny. Dlatego każdy obchód liturgiczny, jako dzieło 
Chrystusa – Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest 
czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna 
czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego 
samego tytułu i w takim samym stopniu”5. 

Z powyższych słów jasno zatem wynika, że 
podmiotem liturgii, a więc tymi którzy ją sprawują,  jest nie 
tylko kapłan, ale cała wspólnota zgromadzona na 
Eucharystii, zjednoczona z Jezusem Chrystusem – 
Najwyższym Kapłanem i Głową Kościoła.  

Tylko pełne i czynne uczestnictwo wszystkich 
gromadzących się podczas Mszy św., poprzez tworzenie 
trwającej w miłości wspólnoty eucharystycznej, pozwoli 
nam budować Kościół Chrystusowy, jak i zaowocuje 
prawdziwie chrześcijańską postawą w życiu codziennym. 
Do tego zachęca nas sam Chrystus kładąc na naszych 
ramionach nie tylko przywilej, ale i zobowiązanie do 
pełnego uczestniczenia w Pamiątce Jego Śmierci  
i Zmartwychwstania. 

                                                           
3 Ne 8, 5-9. 
4 LG 26 
5 LG 7. 
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PRZEMYŚLENIA WIERNYCH... 

 
Bolesław Dobrowolski 
 

O NASZYM KOŚCIELE 
 

Gdy przekraczam progi naszego 
Kościoła, staję i klękam przed Najświętszym Sakramentem 
w bocznym ołtarzu. Tam też znajduje się wizerunek Matki 
Boskiej. Mądrze to zaprojektowano, bowiem  
w rzeczywistości matka zawsze znajduje się blisko dzieci,  
a w tym wypadku Maryja znajduje się przy ukrytym  
w Najświętszym Sakramencie Jezusie Chrystusie. 
Obramowanie obrazu nad Tabernakulum przypomina 
krzesiwo, które jakby celowo zaplanowano i wykonano 
jako nawiązanie do roli krzesiwa w dawnych czasach. 
Pamiętam z dziecięcych lat, że kiedy zabrakło zapałek, 
wtedy za pomocą krzesiwa rozpalaliśmy ogień. Zatem  
z małej iskry wybuchał wielki ogień, tak jak z małej iskry 
wiary roznieca się jej wielki ogień. Ogień ten oznacza 
miłość – i jak rzekł Jezus Chrystus: Jakże pragnę, żeby on już 
zapłonął. 

Gdy modlę się przed ołtarzem głównym, zauważam 
ile prawdy objawionej zostało zawarte w jego budowie. 
Zapiera dech w piersiach ile Bóg daje człowiekowi 
zdolności, aby wykonał coś tak pięknego. Jezus Chrystus 
przybity do Krzyża na tle Hostii, co świadczy o tym, że staje 
się on pokarmem dla ludzi. Takie rozwiązanie problemu, 

jednocześnie harmonizujące z architekturą, można spotkać 
tylko w naszym Kościele. Z rzeźby ukrzyżowanego Jezusa 
Chrystusa spływa niesamowity wdzięk. Pewni artyści 
uważają ją za dzieło, a nawet arcydzieło sztuki. Ośmielę się 
stwierdzić, że rzeźba Wenus z Milo, uznawana za cud 
świata, nie może równać się z pięknem tego wizerunku. 

Gdy przyglądam się wiszącym wokół stacjom drogi 
krzyżowej, dostrzegam, że ich twórca, w swoim założeniu 
rzeźbiarskim, zadbał o surowość wywołująca pewnego 
rodzaju niepokój. Ciężki wygląd tych brył, jak również 
ponury kolor ich powierzchni, przedstawiają prawdziwie 
groźny i tragiczny scenariusz, jaki zrealizował się na drodze 
krzyżowej. Nie ulega wątpliwości, że twórca podczas 
rzeźbienia wczuwał się w tę sytuację, dogłębnie myśląc nad 
każdym ruchem i każdą sceną. 

W tych wszystkich znakach oraz symbolach 
objawia się Duch Boży. Im bardziej wierzę, tym bardziej 
poznaję, im bardziej poznaję, tym bardziej rozumiem, im 
bardziej rozumiem, tym bardziej doceniam oraz lubię. 
Kochajmy swój Kościół. 
 

 
Ołtarz boczny oraz ołtarz główny podczas nabożeństwa [fot.: Grzegorz Sobczak] 
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Ewa Mazurek 

O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM 
 

Geneza oraz dzieje Różańca Świętego 
Do nieustannej modlitwy 

wzywał już św. Paweł. Chrześcijanie od 
wieków próbowali odpowiedzieć na to 
wezwanie. Jednym ze sposobów było 

powtarzanie różnych modlitw.  Jak wiemy, pierwszą  
i najstarszą modlitwą chrześcijan jest modlitwa, której 
nauczył sam Jezus Chrystus – Ojcze nasz. Dlatego też 
pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do 
wielokrotnego powtarzania właśnie tej modlitwy. Na 
przykład reguła benedyktyńska jeszcze w XI wieku 
nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150 
razy Ojcze nasz na wzór kapłańskiego oficjum złożonego ze 
150 psalmów.  Od pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odczuwano także potrzebę proszenia o wstawiennictwo 
Najświętszą Maryję Pannę. W związku z tym, w XII wieku 
utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, 
którym w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję.  
Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez św. 
Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma Zdrowaś 
Maryjo ostatecznie ukształtowała się w XV wieku. 
Zatwierdził ją Pius V w 1566 roku. Z czasem do modlitwy 
Ojcze nasz zaczęto dodawać Zdrowaś Maryjo. I tak te dwie 
modlitwy dały początek różańcowi. 

Za ojca Różańca świętego uważa się św. Dominika 
Guzmana, któremu miała się objawić Matka Najświętsza  
i przykazać rozpowszechnianie tej modlitwy na całym 
świecie. Nie był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie.  
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią  
w walce z herezją albingensów. Legenda głosi, że to właśnie 
w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę 
herezję, zrodziła się modlitwa różańcowa. Pomimo postów 
i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. 
Wówczas objawiła się Matka Boża i poleciła Dominikowi, 
by nie tylko głosił kazania, lecz by połączył je  
z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś 
Maryjo i 15 Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał 
swoje nauki modlitwą różańcową, w której rozważał wraz 
ze słuchaczami treści zawarte w głoszonych naukach.  

Nazwa różaniec czyli różany wieniec [łac. Rosarium] 
wywodzi się ze średniowiecza. W ówczesnej mentalności 
świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu, a  
w przyrodzie dopatrywano się rzeczywistości duchowych. 

Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one bowiem 
różne cechy. Często też ofiarowywano kwiaty Bogu  
i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane były więc jako 
duchowe kwiaty. I dlatego odmawianie różańca 
porównywano z dawaniem Matce Bożej róż.  Maryja  
w Różańcu określana jest symbolicznie jako Rosa mistica, 
Róża mistyczna, Róża duchowna. 

Różaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V, 
nie zmienił się, aż do początku XXI wieku w związku  
z rozszerzeniem jakie zaproponował bł. Jan Paweł II, 
wprowadzając tajemnice światła w opublikowanym 16 
października 2002 Liście apostolskim Rosarium Virginis 
Mariae. Mimo, że odmawianie tajemnic światła bł. Jan 
Paweł II przedstawił jako propozycję, to inicjatywa papieża 
została bardzo dobrze przyjęta w całym Kościele i jest 
powszechnie praktykowana. 
Różaniec jest modlitwą maryjną, tj. duchowo jednoczącą 
chrześcijanina z osobą Matki Jezusa Chrystusa. Wierni 
modląc się na Różańcu jednoczą się w duchu świętych 
obcowania z Matką Bożą. Razem z Nią, trwając w obecności 
Bożej, kontemplują Jezusa Chrystusa. Bł. Jan Paweł II 
zauważył, że Maryja za życia ziemskiego kontemplując  
i rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako 
"odmawiała Różaniec", dlatego teraz może być 
nauczycielką w szkole tej modlitwy: Maryja żyje z oczyma 
zwróconymi na Chrystusa i skarbi sobie każde Jego słowo: 
„Zachowywała wszystkie te sprawy 
 i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19; por. 2, 51). 
Wspomnienia o Jezusie, wyryte w Jej duszy, towarzyszyły Jej 
w każdej okoliczności, sprawiając, że powracała myślą do 
różnych chwil swego życia obok Syna. To te wspomnienia 
stanowiły niejako Różaniec, który Ona sama nieustannie 
odmawiała w dniach swego ziemskiego życia (List apostolski 
Rosarium Virginis Mariae, 11). Różaniec jest więc 
kontemplacją Jezusa Chrystusa wraz z Maryją – 
przewodniczką wiary – tajemnic zbawienia dokonujących 
się w Synu Bożym. Jak podkreślił papież, kontemplacja ma 
charakter hebrajskiej pamiątki [hebr. zakar], poprzez którą 
zbawcze wydarzenia nie należą tylko do "wczoraj"; są także 
"dniem dzisiejszym" zbawienia (Rosarium Virginis Mariae, 
13). 
 

Skuteczność Modlitwy Różańcowej 
Modlitwa różańcowa bardzo szybko zyskała 

aprobatę Kościoła i była traktowana jako oręż przeciw 
wrogom wiary. Jednym z przykładów skuteczności tej 
modlitwy była zwycięska bitwa morska pod Lepanto  
w 1571 roku. Szesnastowieczna Europa była zagrożona 
napaścią muzułmanów. Od VII wieku, kiedy kalif Oman 
zdobył Jerozolimę i Ziemia Święta przestała należeć do 
chrześcijan, islam dążył do narzucenia siłą swojej religii 
światu. W VIII w. muzułmanie, po opanowaniu Afryki 
Północnej, zajęli Hiszpanię. Przez krótki czas inwazja 
Mahometan była powstrzymywana przez wyprawy 
krzyżowe. W XVI wieku imperium muzułmańskie 
wybudowało ogromną flotę, planowało bowiem zająć 
chrześcijańskie porty śródziemnomorskie i ruszyć na 
podbój Rzymu, a potem Europy. Wtedy papież Pius V, 
dominikanin i gorący propagator różańca, wezwał 
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wszystkich katolików do 
modlitwy różańcowej. 7-go 
października 1571 roku  
w okolicach Lepanto miała 
miejsce decydująca bitwa morska, 
w której starły się ze sobą flota 
chrześcijańska i turecka. Zacięta 
walka trwała wiele godzin, a o 
zwycięstwie Świętej Ligii 
przesądziła nieoczekiwana 
zmiana pogody — wiatr 
uniemożliwił manewry wojskom 
tureckim. Zwycięska bitwa 
zatrzymała inwazję muzułmanów 
na Europę. W dowód 
wdzięczności Wenecjanie w nowo 
wybudowanej kaplicy 
dziękczynnej napisali: Non virtus, 
non arma, non duces, sed Mariae 
Rosiae victores nos fecit, co znaczy: 
Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, 
ale Maria różańcowa dała nam 
zwycięstwo. Pius V, świadom, 
komu zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił dzień 7-go października świętem 
Matki Bożej Różańcowej. W encyklice napisał: Pragniemy 
szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie 
wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi 
 i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 
października 1571 r., odniesione w walce przeciw Turkom, 
nieprzyjaciołom wiary katolickiej. Papież Klemens XI po 
zwycięstwie odniesionym nad Turkami pod Belgradem,  
w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Różańcowej na 
cały Kościół. W roku 1885 papież Leon XIII polecił 
odmawiać Różaniec przez cały październik i wprowadził do 
Litanii Loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, 
módl się za nami. Do rozpropagowania Różańca przyczyniła 
się też sama Maryja. W swoich objawienia w Lourdes, 
Fatimie i w polskim Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy 
różańcowej. 

Znane są również we współczesnej historii cuda 
związane z modlitwą różańcową. Jednym z nich jest cud 
ocalenia kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki. Na sześć 
miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w tych 
miastach pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy trzem 
milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, 
odmawiania Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed 
zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w 
stanie łaski uświęcającej, częstego przyjmowania 
sakramentów, do noszenia sakramentaliów, do trzymania 
w swoich domach wody święconej oraz gromnicy i do 
codziennego odmawiania Różańca, a przynajmniej jednej 
części. Po ataku atomowym okazało się, że w Hiroszimie  
i Nagasaki prawie wszystko zostało zrównane z ziemią —  
z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w 
drugim 18. Oni przeżyli. Otaczające dom podwórka, a nawet 
trawa, również pozostały niezniszczone. Nie została 
zniszczona ani jedna szyba czy dachówka! Specjaliści Armii 
Stanów Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali 
ten niezwykły fenomen i próbowali zrozumieć, w jaki 
sposób oba domy wraz z ich mieszkańcami i otaczającym je 
dobytkiem mogły ocaleć. W końcu doszli do przekonania, że 
nie było tam niczego, co po ludzku mogłoby ocalić te domy 
przed zburzeniem. Stwierdzili, że musiała tam zadziałać 

jakaś siła nadprzyrodzona. Natomiast 
sami uratowani opowiadali, że w noc 
poprzedzającą atak bombowy usłyszeli 
puknie do drzwi. Twierdzą, że ukazał się 
im Anioł, który zaprowadził ich do 
domu, w którym mieszkała rodzina 
wierna wezwaniom Matki Bożej  
i wypełniająca Jej polecenie, by 
codziennie, przez sześć miesięcy 
odmawiać różaniec. Ocaleni żyli jeszcze 
przez wiele lat. Jeden z nich, Hubert 
Schiffler, został księdzem. Powiedział, że 
od czasu ataku atomowego setki 
ekspertów zastanawiało się, czym 
mógłby różnić się ów ocalały dom od 
kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler 
twierdził, że różnił się jednym: w tym 
domu posłuchano wezwań Matki Bożej 
do codziennego odmawiania Różańca! 
Kolejnym przykładem mocy modlitwy 
różańcowej może być sytuacja Portugalii 
w czasie II wojny światowej. Większość 
mieszkańców przejęła się objawieniami 
w Fatimie i orędziem przekazanym 

przez Matkę Bożą i Portugalia prawie nie ucierpiała  
w czasie II wojny światowej.  

O skuteczności tej modlitwy można przekonać się 
patrząc na codzienne życie wielu osób. Mogą świadczyć  
o tym choćby liczne wota w kościołach zawieszane przy 
obrazach Matki Bożej Różańcowej. Świadkiem mocy tej 
modlitwy jest też Jan Paweł II, który w czasie wspólnej 
modlitwy różańcowej w Ludźmierzu powiedział: „Zawsze 
mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych 
bardzo jej potrzebuję i nadal was o nią proszę”. 

Z inicjatywy św. Dominika a także dzięki bł. 
Alanowi de la Roche powstały bractwa różańcowe. Bractwo 
Różańcowe jest wspólnotą osób, która modlitwą różańcową 
wspiera apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego. 
Zastanawia mnie to – zwierzył się w jednej ze swoich 
homilii ks. Jan Twardowski – że św. Dominik wprowadził 
modlitwę różańcową jako narzędzie walki z albigensami,  
a więc z błędami ludzkiego rozumu. Błędom ludzkiego 
rozumu przeciwstawił nie modlitwę intelektualną, ale 
modlitwę wyobraźni i serca – bo różaniec budzi wyobraźnię  
i serce. Wyobraźnię budzi wtedy, gdy zapowiadamy 
tajemnice i oglądamy je, jakbyśmy oglądali Ewangelię świętą 
z obrazkami. Serce budzi wtedy, gdy stale, cierpliwie  
i serdecznie pozdrawiamy Matkę Bożą. Nigdy się z Nią nie 
żegnamy, tylko zawsze pozdrawiamy, nawet wtedy, gdy idzie 
do nieba, mówimy: „Zdrowaś, Maryjo”. Najstarsze wspólnoty 
w Polsce powstały: we Wrocławiu – w 1481 r., w Krakowie 
– 1484, w warszawskim konwencie św. Jacka – 1604,  
w Gidlach – 1616, w Poznaniu – 1630. Do wspólnoty 
Bractwa Różańcowego należą osoby, które podjęły decyzję 
odmawiania w ciągu tygodnia dowolnie wybranych 
piętnastu tajemnic różańcowych. Sprawą istotną jest tu 
modlitwa za wszystkie Bractwa Różańcowe na całym 
świecie i za zakon dominikański. Można się także modlić we 
wszystkich innych intencjach Kościoła, intencjach 
osobistych, a także intencjach innych wspólnot 
różańcowych, na przykład Żywego Różańca. Czas i miejsce 
nie mają znaczenia. Decyzja o przystąpieniu do tej 
wspólnoty modlitewnej odnotowana zostaje w Księdze 
Bractwa. Osoby, które przez modlitwę różańcową 



12 
 

wspierają apostolską działalność dominikanów, mają udział 
we wszystkich dobrach duchowych Zakonu i wszystkich 
Bractw Różańcowych na całym świecie. Za zmarłych 
członków Bractwa każdy klasztor dominikański na całym 
świecie odprawia w dniu 5 września Mszę Świętą, wszyscy 
zaś dominikanie raz w tygodniu odmawiają Różaniec,  
a codziennie Psalm 129. 

 
Nieustający Różaniec za Zmarłych 

Różaniec Wieczysty, zwany także Nieustającym 
Różańcem za Zmarłych, został zapoczątkowany przez 
dominikanów o. Petroniusza Martini (Bolonia)  
i o. Tymoteusza Ricci (Florencja) w roku 1636. Najstarsze 
księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się  
w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są 
od roku 1738. Do tej nieustannie modlącej się za zmarłych 
wspólnoty należą osoby, które zdecydowały się odmawiać 
raz w roku albo raz w miesiącu (w dokładnie oznaczonym 
dniu i godzinie, w dzień lub w nocy) trzy dowolnie wybrane 
części Różańca. Sprawą istotną dla Różańca Wieczystego 
jest modlitwa za konających, za zmarłych oczekujących 
jeszcze na niebo, a także modlitwa o nawrócenie 
grzeszników. Idea Wieczystego Różańca polega na 
wypełnieniu zobowiązania, żeby Matka Najświętsza była 
czczona nieustanną modlitwą różańcową, i w tym celu 8760 
godzin, jakie składają się na jeden rok, rozdzielane zostaje 
pomiędzy osoby wchodzące do wspólnoty. Tak na przykład 
troje osób mieszkających w różnych stronach Polski  
(w Człuchowie, Sosnówce i Warszawie) wybrało na 
modlitwę za konających godzinę dziewiętnastą w dniu 21 
listopada. W 2006 roku o tej właśnie godzinie Pan Bóg 
«przyjmował na swoje pokoje» górników w kopalni 
Halemba. Gdy odchodzili do domu Ojca ci, którzy 10 
kwietnia 2010 roku zginęli pod Smoleńskiem, pięć osób  
(z Lwowa, Kielc, Krakowa, Rudy Śląskiej i z Wrocławia), 
modliło się w ich intencji na różańcu. 

 
Żywy Różaniec 

Jak głosił Jan Paweł II – Modlitwa różańcowa jest 
modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej 
solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w 
sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki 
i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata  
i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz 

z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim 
współdziedzicami chwały Ojca. 

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną 
różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie 
Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–
1862) w Lyonie w roku 1826. Najważniejszą... rzeczą  
i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich – 
napisała wówczas. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu 
dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli 
jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować 
piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. 
Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do 
odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem 
odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków 
róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały 
różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu,  
a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca 
jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą 
duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu 
Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz 
ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył 
Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej 
dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa 
Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz 
XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy 
Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej 
Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 
1831, Paulina Jaricot napisała: Liczba odmawiających 
dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we 
Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach 
Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można 
zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". 
Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni 
w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata. Papież Leon XIII  
w breve z 13-go czerwca 1881 roku napisał m. in.: Paulinie 
Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia 
wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten 
sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną 
modlitwę do Matki Bożej.  Gdy kilkadziesiąt lat później 
powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec 
w naturalny sposób stał się ich wiernym 
współpracownikiem. Rozpoczynając 25. rok swojego 
pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim 
zatytułowanym Różaniec Dziewicy Maryi, ogłosił Rok 
Różańca (okres od października 2002 do października 
2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, 
tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej 
działalności Pana Jezusa, aby różaniec w pełniejszy sposób 
można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Odtąd cały 
różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 
osób. 

Ceremoniał Żywego Różańca 
Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej 

parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest 
jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie 
łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W 
Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, 
opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 
dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana 
kardynała Wyszyńskiego. Członkowie Żywego Różańca 
mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi 
warunkami, osiem razy w roku, mianowicie: 
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w dniu przyjęcia do Żywego Różańca, Narodzenia Pana 
Jezusa (25 XII), Ofiarowania Pańskiego (2 II), Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie (25 III), Zmartwychwstania 
Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym), 
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), święto Królowej 
Różańca Świętego (7 X), oraz Niepokalanego Poczęcia 
Maryi (8 XII). 
 
Fragmenty Ceremoniału Żywego Różańca: 
I Żywy Różaniec oznacza: 
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem  
i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą 
ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską  
i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice 
naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy 
streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd 
Ewangelii. 
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do 
Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga  
i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło 
zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...) 
e. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża 
posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia 
codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, 
połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w 
Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic (idąc 
za wskazaniami Jana Pawła II). Jest to jakby wieniec różany 
składany u stóp Królowej. 
II Przyjmowanie do Żywego Różańca: 
a. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje 
się  
w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po 
Mszy św. lub nabożeństwie. (...) 
b. W każdej parafii należy prowadzić Księgę 
Żywego Różańca, do której wpisuje się imię 
 i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu 
przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez 
uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu 
imienia i nazwiska do Księgi,  
w miejsce osoby, która umarła lub na stałe 
wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub 
zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą 
wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy 
współudziale ks. Dyrektora. Każda Róża obiera 
sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy 
zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera 
Przełożonego  
i zastępcę. (...) 
III Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych: 
Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują 
zmiany tajemnic różańcowych. (...) Istnieje podwójny 
system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub 
przez ciągłą kolejność tajemnic. (...) 
b. Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po 
wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. 
Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia 
chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi 
tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia 
nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego 
Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy 
nabożeństwo pieśnią maryjną. 
 
 

IV Obowiązki w Żywym Różańcu: 
a. Obowiązki członków Żywego Różańca: 
Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze 
i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca. 
Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. 
Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz 
udział w procesjach maryjnych. 
Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością 
apostolską. 
Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. 
Dominika. 
Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz 
w modłach za spokój jego duszy. (...) 
 

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii 
W naszej parafii występują trzy Róże Różańcowe: 

Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Bolesnej oraz 
Matki Bożej Niepokalanej.  Mimo, iż wiele osób - zwłaszcza 
młodych – wstydzi się wziąć do ręki różaniec to jednak  
w naszej parafii w Żywym Różańcu można dostrzec różne 
grupy wiekowe, począwszy od ludzi starszych i w średnim 
wieku, aż po osoby młode. Niestety z przyczyn naturalnych 
Żywe Róże nie są kompletne, dlatego zachęcamy do 
włączenia się do duchowej rodziny czcicieli Matki Bożej, 
wspólnoty różańcowej. Jeśli chcesz się przyłączyć do 
wspólnej modlitwy, przyjdź na wymianę tajemnic, która ma 
miejsce zawsze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca  
o godz. 17:30. Matka Boża nigdy nie pozostaje dłużna 
wobec wielkiej miłości okazywanej Jej w różańcu. 

Ciekawostki 
Nie tylko w chrześcijaństwie, obejmującym 

katolicyzm, prawosławie i protestantyzm, odmawia się 
różaniec. Robi to się również w islamie, a nawet  
w buddyzmie. Tasbih, Misbaha, Masbaha to różaniec  
używany przez muzułmanów do odmawiania 33 razy lub 3-
krotność tej liczby czyli 99 razy jednego z atrybutów Boga, 
np.: Chwała Bogu lub Bóg jest wielki, albo On, który 
przychodzi. Rzadziej odmawia się ciągiem wszystkie 99 
atrybuty Boga, gdyż trudno jest je zapamiętać i zazwyczaj 
poprzestaje się na 1 dowolnie wybranym atrybucie i jego 
powtarzaniu. Jamdze, Mae, to natomiast różaniec używany 
przez buddystów do odmawiania 108 razy jednej  
z mistycznych formuł określającej cnoty lub atrybuty 
oświeconego Buddy, np. O klejnocie w lotosie, gdzie klejnot 
to Budda i jego nauka, a lotos to świat. Podczas odmawiania 
tych inwokacji często czyni się pokłony. 
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA... 
  

WYBORY PREZESÓW 
Zwyciężyli: 
w kategorii lektorzy: WOJCIECH WAJDA 
w kategorii ministranci starsi: BARTOSZ JANDA 
w kategorii ministranci młodsi i kandydaci: MACIEJ WAJDA 
 

 
 
Sebastian Kamiński 

MOJE ŚWIADECTWO 
 

 Wszystko zaczęło się od wyjazdu do 
Piekar. Tam moja przygoda z Liturgiczną 
Służbą Ołtarza się odmieniła. Codzienna 
modlitwa  poranna, wspólne śpiewanie, 
wieczorne prośby, przeprosiny…  to 

wszystko bardzo mi zaimponowało. Inni ministranci 
namawiali mnie żebym spróbował. Zgodziłem się i teraz nie 
żałuję. Przed wyjazdem chodzenie do kościoła wydawało mi 
się nudne. Teraz  kościół  jest  dla mnie jedną z 
najważniejszy spraw i już nie widzę innej opcji. 

 
 

Jakub Sankiewicz 
 

WAKACJE W MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM. REKOLEKCJE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY. 
 

 Pierwszy dzień mojego pobytu 
na rekolekcjach rozpoczął się od Mszy 
św. połączonej z uwielbieniem. Później 
była krótka konferencja i oficjalne 
przywitanie. 

  Kolejny dzień i wszystkie następne 
rozpoczynaliśmy od jutrzni połączonej z Mszą św. Po 
modlitwie szliśmy na śniadanie. Czasami w ciągu dnia 
mieliśmy aż cztery konferencje. Nie mogliśmy jednak 
narzekać, ponieważ każda była bardzo ciekawa. Nie 
brakowało także czasu na odpoczynek. 

W trzecim dniu naszego pobytu, po porannej Mszy 
św., poszliśmy na plażę nad jezioro Bialskie. Było tam 

przepięknie. Niestety zarówno turyści jak i mieszkańcy nie 
za bardzo dbają o okolicę i samo jezioro. Piszę o tym, 
ponieważ pływając  z kolegą w jeziorze zawadziłem o coś 
nogą, okazało się, że to(patrzymy, a tam) opona, i to nie byle 
jaka, bo od traktora. Z kolegą postanowiliśmy ją wyciągnąć  
i się udało. 

Podczas mojego pobytu na rekolekcjach bardzo 
polubiłem grać na bębnie tzw. Djembe [wym. dżembe]  
i nawet, czym chcę się wam pochwalić,  miałem okazję na 
nim zagrać podczas Mszy św.  

Niestety wszystko się kiedyś kończy, także nasze 
rekolekcje. Pożegnaniom jednak nie było końca. 
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KULINARIA KSIĘDZA PROBOSZCZA... 
 
Ks. Stanisław Basiuk CM 

PRZEPIS NA BRUSCHETTĘ 
 
Bruschetta to bardzo popularna przystawka we Włoszech. Oczywiście w każdym regionie 
może być nieco inna, ale zawsze jest to podobne; pieczywo opiekane i na nim coś…A co? Otóż 
najpopularniejsze są z pomidorem. Podstawa, baza to pieczywo /może być bułka np.: 
paryska, ciabata itp. może być zwykły chleb.   
 

Składniki: /ilość zależna, ile kromeczek na osobę zwykle 
robi się 2-3, ponieważ to jedynie  przystawka …/ 
 *pieczywo   
 *pomidory średniej wielkości / używam lima dojrzałe ale 
nie miękkie, które nie mają  dużo soku albo inne  podobne 
… 
 *Bazylia 2- 3 listki /lub suszona, ale to już smakuje 
inaczej... 
 *Czosnek 1-3-4 ząbki 
 *Oliwa z oliwek /extra vergine/  sól, pieprz…/czasem 
także odrobinę  
  oregano/, cukier, ocet  balsamico 

Pomidory opłukać /można sparzyć i zdjąć skórkę jeśli 
zbyt dojrzałe…/, następnie pokroić w drobną kostkę 1cm 
/1cm ale to nie apteka…do pomidorów dodać drobno 
posiekany czosnek i oliwę i potargane drobno listki 
bazylii, /lub suszoną bazylię/, sól, pieprz, ociupinkę 
cukru do smaku i troszkę octu balsamicznego i delikatnie 
wymieszać i gotowe. 
 
Pieczywo należy pokroić na kromeczki  
1 cm, jeśli chleb i kromki są duże należy przekroić na pół. 
Następnie podpiekamy na grillu lub w opiekaczu / jeśli 
ktoś lubi dużo czosnku to może wcześniej natrzeć 

kromkę czosnkiem i przesmarować oliwą / 
Pieczywo w zależności opiekamy bardziej lub 
mniej wg gustu, ale ma być raczej lekko 
chrupiące. 
Na tak przygotowane kromeczki nakładamy 
łyżką przygotowane wcześniej pomidorki. 
Można udekorować każdą bruschettę 
listkiem bazylii i serwujemy. Czasem spada 
co nieco z kromeczki, ale cóż … to uroda 
bruschetki…niektórzy kładą plasterki 
pomidora, ale to już inna tradycja. 
Smacznego!    

 

konkurs... 

   Ogłaszamy konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca. 
Zamierzeniem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej 
oraz rozwój talentów zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Różaniec może być 
wykonany dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie. Zachęcamy, aby 
wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca (np.  
z śrubek, cukierków, piłek tenisowych, pieczonego ciasta, kasztanów, fasolek, 
liści oraz wiele innych). Liczymy na pomysłowość i oryginalność. Do oceniania 
prac zostanie powołana specjalna komisja. Najlepsze prace będą nagrodzone. 
Różańce przynosimy do kościoła do 20 października. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

KSIĘGARNIA KATOLICKA, Wrocław pl. Dominikański 2 
od poniedziałku do piątku w godz. 10-19 oraz w soboty 10-15. 

 
POLECAMY DOBRE KSIĄŻKI W PROMOCYJNEJ CENIE: 

 
Polak Elżbieta, Pytlarz Katarzyna CUDA ŚWIĘTEGO JÓZEFA 24,90 zł 

O. Augustyn Pelanowski OSPPE ZRANIONE ŚWIATŁO 32,00 zł 
Papież Franciszek WYMAGANIA I PASJA. O WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM  29,90 
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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 
 

ARCHITEKTURA BUDOWLI 
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika stanowi 

awangardową i funkcjonalną budowlę świątynną. 
Należy uznać, iż zainaugurował ścieżkę, którą 
podążyło wiele kościołów zaprojektowanych  
i postawionych w XX wieku, w stylu 
modernistycznym oraz postmodernistycznym. 
Zarówno zewnątrz, jak też wewnątrz, został 
przesycony typową dla modernizmu 
konstruktywistyczną manierą, stosującą  
w architekturze i wystroju proste elementy 
geometryczne, co wyrażono przykładowo 
 w okrągłych oknach, czy półkoliście zakończonym 
portalu wejściowym z drzwiami i latarniami. 

Kościół wraz z prowadzącym do niego 
kompleksem budynków, mieszczącym salki 
katechetyczne i plebanię, tworzy obiekt wręcz 
monumentalny. Sama świątynia to ceglano-
żelbetonowa budowla w kształcie ośmiokątnej 

rotundy pokryta kopulastym dachem. Rewelacyjnie rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej wiszące wokół na ścianach, wieńczą 
się w centrum kościoła, w ołtarzu głównym, urzekającym przekazem w postaci rozpostartego na Hostii Krzyża z Jezusem 
Chrystusem, co wymownie łączy wydarzenie Ostatniej Wieczerzy i każdej Mszy Świętej z wydarzeniem Męki Pańskiej. 
Lewy ołtarz boczny mieści Tabernakulum, w nim również wystawia się Monstrancję podczas adoracji, prawy z kolei został 
poświęcony patronowi. Drewniane ławki, konfesjonały, ambona oraz kuta chrzcielnica to jakby ukłon w stronę 
rzemieślnictwa, czyli tego, czym zajmował się za swojego życia patron parafii. Wykonana przez artystów dwudziestolecia 
międzywojennego z kilku rodzajów metalu chrzcielnica, prezentująca Jezusa Chrystusa na czaszy trzymanej przez czterech 
Apostołów, uchodzi za najcenniejsze dzieło sztuki. O muzykę podczas liturgii dbają dwunastogłosowe organy, których 
piszczałki zostały ułożone w kształt zstępującej gołębicy symbolizującej Ducha Świętego. 

 

Dzwonnica, kompleks budynków parafialnych, Krzyż Misyjny [fot.: Grzegorz Sobczak] 
 

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;  
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00 i 17.30 

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  
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