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 Drodzy Czytelnicy. Oddajemy w Wasze ręce listopadowy numer naszej parafialnej gazetki. Szczególnie 
polecamy relacje parafian i gości z wrześniowego jubileuszu. Godne uwagi są także sprawozdania z trzech 
pielgrzymek/wyjazdów, które odbyły się w październiku. Owocnej lektury. 
  
 30 listopada, w święto Świętego Andrzeja Apostoła swoje imieniny obchodzi Ks. Andrzej Siemiński CM. 
Pamiętajmy w modlitwie o Solenizancie. 
  

LISTOPAD MIESIĄCEM SZCZEGÓLNEJ MODLITWY ZA NASZYCH ZMARŁYCH. 
NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE ODPRAWIAMY OD 1 DO 16 LISTOPADA  

O GODZ. 17.30.   ZAPRASZAMY! 
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NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...    
  1 XI - Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw 
 3 XI -  Łk 19, 1-10 Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło 
10 XI - Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych 
17 XI - Łk 21, 5-19 Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 
24 XI - Łk 23, 35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby kapłani przeżywający trudności zostali pokrzepieni w swoich cierpieniach oraz otrzymali 
wsparcie w wątpliwościach i utwierdzenie w wierności. 
INTENCJA MISYJNA: Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej posyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji 
kontynentalnej. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: APOKALIPSA 21, 1-27. Niebieskie Jeruzalem. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie 
Bogiem z nimi (Ap 21,3). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Apokalipsa św. Jana jest jedyną księgą proroczą Nowego Testamentu. Jej treścią 
są przyszłe losy ludzkości i Kościoła. Św. Jan znajdując się na wygnaniu na wyspie Patmos ujrzał wizję tych losów. 
Apokalipsa poucza nas, że losy całej ludzkości i Kościoła są w rękach Boga i ostateczne zwycięstwo będzie po stronie Boga. 
Szala powodzenia zła i bezprawia często przechyla się na korzyść szatana i jego zwolenników, bo działanie zła jest silne, 
ciągłe, uparte i bezkompromisowe. Nauka Chrystusa mówi o zwyciężaniu zła dobrem, ale ta walka jest ciężka dla 
Chrystusowego Ludu. Omawiany przez nas rozdział (XXI) mieści się w ostatniej wizji. Po usunięciu wszelkiego zła nastąpi 
według Apokalipsy ostateczne połączenie Boga ze swym ludem, czyli gody Baranka z oblubienicą nazwaną Miastem 
Świętym, Nową Jerozolimą. Mamy dwa opisy Kościoła: najpierw przedstawia św. Jan Kościół jako Jeruzalem Niebieskie. 
Bóg będzie wtedy razem ze swym ludem, co stanie się źródłem wielkiego szczęścia. W drugiej części opisu Kościoła św. Jan 
mówi o skarbach Bożej łaski - sakramentach świętych. Bramy do Kościoła nie będą zamknięte, jedynie grzechy mogą to 
uczynić, czyli zamknąć wstęp. Obmycie nas we krwi Baranka, czyli zastosowanie sakramentalnych środków oczyszczenia, 
pozwolą wejść do Kościoła i uczestniczyć w wielkiej szczęśliwości i królowaniu na wieki. Jako Apostołowie Maryjni 
pamiętajmy o czekającym na nas szczęściu, o którym pisze Apostoł: Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu 
gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas ( 2 Kor 3, 17), Chwała, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze (Rz 
1, 10), Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 
tym, którzy Go miłują (1 Kor 2,9). 
 ZADANIE APOSTOLSKIE NA LISTOPAD: Pamięć o obecności Boga. 
PATRONKA MIESIĄCA LISTOPADA: Św. Katarzyna Labouré (28 Listopada).  
 27 listopada 1830 roku we Francji, przyszła do nas Matka Najświętsza i ukazała się nowicjuszce, siostrze miłosierdzia, 
Katarzynie Labouré, obecnie świętej. Jej to Matka Boża poleciła wybić medalik według danego wzoru i powiedziała: 
"Wszyscy, którzy go nosić będą dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mi ufają, otoczę szczególną opieką". W 1932 r. za zgodą 
arcybiskupa Paryża, wykonano medaliki. Ludzie je chętnie wzięli i gorąco modlili się do Niepokalanej aby uzyskać w ten 
sposób łaski według zapowiedzi Matki Bożej. Były to uzdrowienia z choroby, ocalenia z niebezpieczeństwa, przemiany 
duchowe, nawrócenia. Kiedy nawrócił się Żyd Alfons Ratisbonne, medalik nazwano Cudownym. Po przebadaniu 
nadzwyczajnych łask, władze kościelne zatwierdziły nazwę - Cudowny Medalik.  

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
INTENCJA: Abyśmy umieli wykorzystać nasze doświadczenia życiowe i codzienne krzyże jako dar ofiarny za naszych 
bliźnich, wspierając akceptacją tych doświadczeń naszą modlitwę za bliźnich. 
PISMO ŚWIĘTE:  
TEMAT SPOTKANIA: Wiara i wolność, aż do oddania życia - Ojciec Pio ofiarujący siebie za braci na wygnaniu 

INTENCJA II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZNĘ... 
O większą wrażliwość i solidarność z osobami zepchniętymi na margines życia społecznego w Polsce oraz konkretną 
pomoc bezrobotnym, starszym, chorym żyjącym w najbliższym sąsiedztwie. 

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM... 
CRISTIADA - 8 XI, godz. 18.45 
„Cristiada” opowiada historię grupy kobiet i mężczyzn, którzy stają w obronie wiary i wolności swojego kraju. Fabuła filmu 
przybliża skrywane przez lata prawdziwe wydarzenia Powstania Cristeros, które w latach dwudziestych wstrząsnęło 
dwudziestowieczną Ameryką. To piekny film, głośno o nim zrobiło się również w Polsce, media i prasa katolicka 
rozpisywała sie o filmie w samych superlatywach. 140 min. 
 JÓZEF. PROROCZE SNY - cz. I 15 XI, godz. 18.45; cz. II  22 XI, godz. 18.45 
w gwiazdorskiej obsadzie miniserial (Ben Kingsley, Dominique Sanda, Monica Bellucci) w 1995 roku otrzymał nagrodę 
Emmy (telewziyjny Oscar) w kategorii najlepszy miniserial telewizyjny. Przedstawia dramatyczne dzieje biblijnego 
bohatera sprzedanego w niewolę przez zawistnych braci. cz. I 90 min; cz. II 90 min. 
 MOJŻESZ "JAM JEST PAN BÓG TWÓJ" - 29 XI, godz. 18.45 
Piąta część monumentalnego międzynarodowego cyklu telewizyjnych adaptacji Biblii. To najwierniejsza, chociaż  
z nielicznymi - wynikającymi z dramaturgicznych wymogów zmianami w scenariuszu - próba przedstawienia historii 
biblijnego patriarchy zrealizowana w znakomitej obsadzie z udziałem Bena Kingsley’a i Christophera Lee. 90 min. 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

KOMUNIKAT Z 363. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
 
W dniach od 8 do 9 października 2013 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu 
przewodniczył abp Józef Michalik. W obradach wziął udział także nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. 
 
 1. Biskupi polscy z ogromną wdzięcznością przyjęli decyzję 
Ojca Świętego Franciszka o kanonizacji błogosławionych 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.  W ten sposób 
wypełnią się pragnienia wiernych, wyrażone już w dniu 
pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra 
wołaniem „Santo subito!”. Czas dzielący nas od tego 
radosnego wydarzenia będzie naznaczony różnymi 
działaniami duszpasterskimi, które mają za cel rozbudzenie 
pragnienia świętości u wszystkich wierzących. W związku  
z kanonizacją uda się do Rzymu pielgrzymka narodowa, 
organizowana w ramach poszczególnych diecezji, parafii 
czy ruchów lub stowarzyszeń katolickich. Do udziału w niej 
biskupi zachęcają jak największą liczbę naszych Rodaków. 
 
Niech sama uroczystość kanonizacji i następujące później 
ogólnopolskie uroczystości dziękczynne na Jasnej Górze,  
w Gnieźnie, w Krakowie oraz w Warszawie staną się okazją 
do wdzięczności Panu Bogu za ten niezwykły i wspaniały 
dar, jakim był dla Kościoła, Polski i świata pontyfikat  
bł. Jana Pawła II. 

 
2. W dniach od 1  do 8 lutego 2014 roku biskupi polscy, 
zgodnie z wielowiekowa tradycją,  udadzą się do Watykanu 
z wizytą „ad limina Apostolorum”, aby spotkać się  
z Papieżem Franciszkiem oraz przy grobach Apostołów św. 
Piotra i św. Pawła, a także bł. Jana Pawła II modlić się  
w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. Podczas wizyt  
w watykańskich dykasteriach i bezpośrednich spotkań  
z Papieżem Franciszkiem, biskupi będą wsłuchiwać się we 
wskazania papieskie i umacniać jedność z Następcą Piotra. 
Będą też chcieli podzielić się ewangelicznym bogactwem 
wiary, a także problemami i niepokojami. 

 
3. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, delegacja 
polskiej młodzieży otrzyma w Rzymie Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży. Rozpocznie się czas modlitewnego 
przygotowania do spotkania młodych w Krakowie w 2016 
roku. Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą 
wyznania wiary, które złączymy z dziękczynieniem za 
Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego 
historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania 
naszej formacji chrześcijańskiej, aby nie tylko słowami, lecz 
całym życiem wyznawać: „Jestem chrześcijaninem i dlatego 
zdecydowanie idę za Chrystusem we wspólnocie Jego 
Kościoła”. 
 
4. Biskupi przyjęli dokumenty związane z „Wytycznymi 
dotyczącymi postępowania w przypadkach oskarżeń 
duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy 
pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do 
kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury 
postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski 
zatwierdził także dokument na temat zapobiegania 

nadużyciom seksualnym 
wobec dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych.  
W osobnym zaś dokumencie 
biskupi wyrazili stanowisko w 
sprawie ochrony 
najmłodszych. 
 
W kontekście aktualnie 
prowadzonej kampanii 
medialnej biskupi nie zgadzają 
się na wykorzystywanie 
grzechów niektórych 
duchownych do piętnowana 
całego środowiska Kościoła. 
Krzywdzące jest także 
pomijanie prawdy o ofiarnej 
pracy duszpasterskiej tysięcy 
księży zatroskanych o wiarę 
Polaków i dobro narodu. Zło 
powinno być nazwane po 
imieniu, przy czym 
odpowiedzialność  
i zadośćuczynienie za czyny 

spoczywa na sprawcy popełnionego zła. 
 
 W miesiącu październiku polecamy Matce Bożej 
Różańcowej sprawy naszej Ojczyzny i Kościoła. 
Błogosławimy wszystkim rodakom w kraju i poza jego 
granicami. 
 
 Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, zgromadzeni na 
363. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 
 
Warszawa, 9 października 2013 r. 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Ewa Mazurek  

STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ 
 
Kontynuując nasz cykl mini wykładów na 
temat Mszy Świętej przyjrzyjmy się jej 
strukturze, aby "nasze uczestnictwo  
w celebracji eucharystycznej było 
czynne, pełne i owocne", zgodnie  
z zaleceniami Soboru Watykańskiego II1. 

W tym numerze struktura mszy ogólnie a w kolejnych 
omówimy już szczegółowo poszczególne jej elementy. 
W rzeczywistości czynne uczestnictwo we Mszy świętej, jak 
zauważa Papież Benedykt XVI w "Sacramentum Caritatis - 
Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej", winno być 
rozumiane jako "większa 
świadomość tajemnicy, 
która jest celebrowana, aż 
do jej związku z codzienną 
egzystencją. Nadal w pełni 
ważne jest polecenie 
soborowej Konstytucji 
Sacrosanctum Concilium, 
która wzywała wiernych, 
by nie uczestniczyli  
w liturgii eucharystycznej 
„jak obcy i milczący 
widzowie”, ale by  
„w świętej czynności 
uczestniczyli świadomie, 
pobożnie i czynnie”. 
Jeszcze parę słów 
 o naszym czynnym 
udziale w Eucharystii na 
podstawie "Sacramentum Caritatis" 
"Rozważając temat actuosa participatio wiernych  
w świętym obrzędzie, Ojcowie synodalni zwrócili uwagę na 
osobiste warunki, które każdy powinien spełniać, by jego 
uczestnictwo było owocne2. Jednym z nich jest na pewno 
duch ciągłego nawracania się, który winien 
charakteryzować życie wszystkich wiernych. Nie można 
oczekiwać czynnego uczestnictwa w liturgii 
eucharystycznej, jeśli przystępuje się do niej w sposób 
płytki, bez stawiania sobie pytań dotyczących własnego 
życia. Takiej wewnętrznej dyspozycji sprzyja, na przykład, 
skupienie i cisza, przynajmniej przez chwilę przed 
rozpoczęciem liturgii, post, i jeśli to jest konieczne, 
spowiedź sakramentalna. Serce pojednane z Bogiem 
uzdalnia do prawdziwego uczestnictwa. W szczególności 
warto przypomnieć wiernym fakt, iż actuosa participatio  
w świętych tajemnicach nie może wystąpić, jeśli wierny nie 
stara się równocześnie uczestniczyć czynnie w życiu 
kościelnym w jego całości, w czym mieści się także 
zaangażowanie misyjne polegające na wprowadzaniu 
miłości Chrystusa w życie społeczne.Bez wątpienia, pełne 
uczestnictwo w Eucharystii występuje wtedy, kiedy 

                                                           
1SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 14-20; 30n; 
48n; KONGREGACJA ds. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, 
Instr. Redemptionis Sacramentum (25 marca 2004), 36-42: AAS 96 (2004), 
561-564. 
2Propositio 35; SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium, 11. 

osobiście przystępuje się do ołtarza, aby przyjąć Komunię3. 
Niemniej jednak [...] nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe 
przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we 
Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W 
tej sytuacji, dobrze jest żywić pragnienie pełnego 
zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, 
praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez Jana 
Pawła II4 i polecanej przez świętych mistrzów życia 
duchowego5." 
Msza święta składa się z dwóch części: z Liturgii Słowa  
i Liturgii Eucharystycznej ściśle ze sobą połączonych, 
tworzących razem jeden akt kultu. Pozostałe obrzędy 
rozpoczynają i kończą liturgię mszalną. Poszczególne 
części Mszy Świętej obejmują różne elementy: 
modlitwy, czytania, pozdrowienia, aklamacje, obrzędy, 
znaki i procesje. W pewnych momentach Mszy 
zachowujemy święte milczenie. 

I. Obrzędy wstępne: 
o Wejście z towarzyszącym śpiewem 
o Pozdrowienie ołtarza oraz wiernych 
o Słowo wprowadzenia (dowolne) 
o Akt pokutny, który może być zastąpiony 

pokropieniem wodą święconą 
o Kyrie eleison - „Panie zmiłuj się nad nami” 

(o ile nie zaszło w akcie pokutnym) 
o Gloria in excelsis Deo - „Chwała na 

wysokości Bogu” 
o Modlitwa 

II. Liturgia Słowa Bożego: 
o Czytania biblijne 
o Śpiewy między czytaniami 
o Sekwencja 
o Ewangelia 
o Homilia lub kazanie 
o Wyznanie wiary czyli Credo 
o Modlitwa powszechna (modlitwa 

wiernych) 
III. Liturgia ofiary (Eucharystyczna): 

o Przygotowanie darów ofiarnych 
o Modlitwa Eucharystyczna 
o Obrzędy komunijne 

IV. Obrzędy końcowe: 
o Ogłoszenia duszpasterskie 
o Pozdrowienie wiernych i 

błogosławieństwo 
o Rozesłanie 

"Wielka tajemnica się dokonuje w czasie Mszy. [...] 
Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy 
świętej i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska miłość 
tylko na taki dar zdobyć się mogła." Święta Faustyna, 
Dzienniczek, 914. 

                                                           
3Katechizm Kościoła Katolickiego, 1388; SOBÓR WAT. II, Konst. 
 o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 55. 
4Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003), 34: AAS 95 (2003), 
456. 
5 Jak na przykład, ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Sum.Theol. III, q. 80, a. 1, 
2; ŚW. TERESA OD JEZUSA,  Droga doskonałości, Roz. 35. Nauka ta 
została autorytatywnie potwierdzona przez SOBÓR TRYDENCKI, 
sesja XIII, c. VIII. 

http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/obrzedywstepne.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/liturgiaslowa.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/liturgiaofiary.php
http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/?s=liturgia/obrzedykoncowe.php
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Z ŻYCIA PARAFII... 
  

OBCHODY JUBILEUSZU 80-LECIA PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 
 

 

Sebastian Skowron 
 
MECZ PARAFIA KONTRA STRAŻ 

POŻARNA 
 

 W ostatnich dniach września 
obchodziliśmy w naszej parafii 80-tą 
rocznicę poświęcenia Kościoła. Z tejże 
okazji na parafian oraz gości czekało 

niemało atrakcji. Pośród propozycji muzycznych, 
konkursów dla dzieci, pokazów strażackich czy prezentacji 
multimedialnych nie zabrakło miejsca dla odrobiny ruchu 
na świeżym powietrzu. Na boisku Polonii Wrocław przy 
ulicy Na Niskich Łąkach rozegrany został mecz piłkarski 
między ministrantami, lektorami i parafianami a naszymi 
sąsiadami, strażakami, o Puchar Księdza Proboszcza.  
W myśl zasady w zdrowym ciele zdrowy duch na murawę, 
pośród całej rzeszy ministrantów i lektorów, wybiegli 
również ks. Proboszcz oraz ks. Andrzej. Szczególnie ten 
pierwszy pałał wielką ochotą, by pokazać młodszym jak 
należy kopać futbolówkę. Osobiście muszę przyznać, iż 
byłem pod sporym wrażeniem prezentowanych przez 
księży  umiejętności. Nie można jednak zapominać, że 
nawet najlepsi zawodnicy nie są w stanie wygrać meczu 
bez odpowiedniego trenera. Tę właśnie funkcję – po 
zebraniu sporego doświadczenia na turnieju o Puchar 
Księdza Wizytatora w Piekarach – pełnił ks. Maciej. W tym 
miejscu należałoby przejść do sedna sprawy – meczu. Było 
to wydarzenie pełne sportowej rywalizacji, 
niespodziewanych zwrotów akcji, ciekawych piłkarskich 
zagrań i przede wszystkim zabawy i uśmiechu. Dość 
niespodziewanie bardzo zachowawcza pierwsza połowa 
zakończyła się prowadzeniem drużyny ks. Proboszcza aż 
3:0. W przerwie zespół przeciwny, złożony głównie  
z reprezentantów naszej parafii ze wspomnianego Turnieju 
w Piekarach, znalazł w sobie motywację do walki  
i odrabiania strat. Druga połowa była już dużo bardziej 
otwarta, ze sporą ilością odważnych akcji. Po niesamowitej 
końcówce i bramce strzelonej w ostatnich sekundach, 
regulaminowy czas gry zakończył się remisem 5:5. Kiedy 
kilkanaście serii rzutów karnych nie przyniosło 
rozstrzygnięcia, zadecydowano o zakończeniu spotkania 
remisem. W ramach kilku słów podsumowania: pogoda 
dopisała, mecz stał na niezłym poziomie, wszyscy bawili się 
znakomicie, w gablocie na plebanii zagościł piękny Puchar, 
czego chcieć więcej? Chyba tylko tego, by taka 80-ta 
rocznica była co roku! 

 
Urszula Awdziej, czyli Anioł 
 

ANIOŁ ZSTĘPUJE NA ZIEMIĘ 
 

 Jak zostałam Aniołem? Stało się to 
podczas spotkania organizacyjnego  
w związku z Jubileuszem 80-lecia 
naszej parafii. Siedzieliśmy w salce 
 i dyskutowaliśmy m. in. jak nazwać 

kawiarnię. Wśród padających propozycji, została podana 
nazwa pod Aniołem. I cóż się w pewnej chwili wydarzyło? 
Ks. Maciej wyciągnął z szaty skrzydła, a ja, jak to ja, nie 
zastanawiając się nad niczym, założyłam je – i wszyscy  
w szczęśliwym szoku krzyknęli, że to będzie wspaniałe 
użyć takiego Anioła w dniu Jubileuszu! Tak też się stało. 
Anioł pojawił się w chwili grozy jaką przeżył ks. Maciej  
w inscenizowanym przez straż pożarną wypadku, który po 
jego ujrzeniu promiennie powstał. Potem Anioł na jakiś 
czas znikł, aby pojawić się znów po Mszy Świętej na 
dziedzińcu przed kościołem. Najpierw dyrygował 
orkiestrze, a następnie ruszył w tańce porywając 
wszystkich i wszystko, co stało i ruszało się. Niestrudzony 
w swych poczynaniach, na koniec został wzięty przez 
mężczyzn na ręce i podrzucany, aby już sobie odleciał, 
jednak on zamiast odlecieć stąpnął na ziemię i sobie 
poszedł. Wierzę, że postać Anioła nikogo nie uraziła,  
a wręcz dodała nastroju i uśmiechu Jubileuszowi 80-lecia.  
Z pozdrowieniami, Wasz Anioł  

 

Jadwiga Sobczak 
 

ZAPACHY Z KAWIARNI  
POD ANIOŁEM 

 Przychodząc na Jubileusz 80-lecia 
kościoła Św. Józefa Rzemieślnika 
przyciągał nas zapach świeżo parzonej 
kawy i herbaty oraz upieczonych przez 
parafianki ciast. Zapach dobiegał ze 

znajdującej się w salce parafialnej Kawiarni pod Aniołem. 
Wśród ciast serwowano: serniki, szarlotki, babki, 
drożdżówki, mufinki, kruche, z galaretką, pianką i owocami. 
Stylowy wystrój, a także miły nastrój zapewniły – muzyka, 
świece i kwiaty. Kawiarnię odwiedziło mnóstwo osób, które 
posilały się tak wewnątrz kawiarni, jak też na zewnątrz, na 
dziedzińcu przy koncercie Lazarystów. 

 
Danuta Kawa 
 

SPOTKANIE Z HISTORIĄ 
 

 W ostatnią sobotę września 2013 
r. parafia Św. Józefa Rzemieślnika 
obchodziła 80-lecie istnienia. Bardzo 
ważne wydarzenie dla mieszkańców 
tej parafii. Również uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 96 mieli okazję 

uczestniczyć w tych uroczystościach. Wielu z nich wraz  
z rodzicami i dziadkami brało udział w przygotowaniach  
i uczestniczyło potem w święcie parafii. Katecheci  
i nauczyciele skorzystali z tej okazji, aby przeprowadzić 
lekcje dla uczniów w salce parafialnej, w której 
przedstawiono cenne pamiątki z dziejów kościoła. Można 
było zobaczyć stare księgi, w których notowano daty 
narodzin, chrztów, ślubów i zgonów. Ciekawe były zdjęcia 
sprzed lat. Interesujące były również wyniszczone 
zabytkowe ornaty. Dało to również uświadomić sobie 
ważną rolę kościoła i parafii w życiu tej dzielnicy od 80 lat. 
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Kl. Mikołaj M. Żebrowski 
 

KONCERT LAZARYSTÓW 
 

 Zespół Muzyczny kleryków 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy – 
Lazaryści, istnieje od przeszło 40 lat. 
Jego celem jest głoszenie Ewangelii 
Chrystusa śpiewem i radością, 
wszędzie tam, gdzie zostaniemy 

zaproszeni. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość 
odwiedzić Wrocław i włączyć się w obchody 80-lecia 
parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika. Na zaproszenie  
ks. proboszcza Stanisława Basiuka CM odpowiedzieliśmy  
z wielkim zapałem. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy 
przyjęci bardzo serdecznie, a koncert, który zagraliśmy  
w sobotę po południu był dla nas powodem wielkiej 
radości i okazją do wspólnej modlitwy i świadectwa, 
pomimo tego, że występowaliśmy w okrojonym składzie 
jako trio (Jurek Rutkowski, Maciek Cepielik i Mikołaj 
Żebrowski) wspomagane przez dawnego basistę zespołu, 
ks. Jakuba Hilera CM, pracującego obecnie we Wrocławiu 
na Oporowie. Nie zabrakło też dodatkowych atrakcji, do 
których należał np. mecz piłki nożnej sędziowany przez  
kl. Jakuba Kasprzyka, który specjalnie w tym celu przybył  
z nami z Krakowa. Mecz zakończył się sprawiedliwym 
remisem. W niedzielę, po uroczystej Mszy Świętej nadszedł 
czas powrotu do seminarium, z pewnością jednak długo 
jeszcze wspominać będziemy pobyt we Wrocławiu. Jeszcze 
raz dziękujemy za serdeczne przyjęcie księżom z parafii  
Św. Józefa Rzemieślnika, zwłaszcza ks. Maciejowi 
Mroczkowi CM, którego niektórzy z nas pamiętają jeszcze  
z seminarium i który wcale się nie zmienił, no chyba że na 
lepsze. 

 

Weronika Zielińska 
 

DZIECI NA JUBILEUSZU 
 

 Jubileusz to ważne wydarzenie  
w życiu każdej rodziny, również  
i nasza rodzina parafialna obchodziła 
ostatnio swoje święto, 80-tą rocznicę 
poświęcenia Kościoła. Czas 
parafialnego jubileuszu wymagał 

jednak dużego zaangażowania wielu parafian. Również 
schola włączyła się w przygotowania do świętowania tej 
szczególnej rocznicy. Występ na obu mszach był jedynie 
zwieńczeniem ciężkiej pracy dziewcząt i był  on 
poprzedzony wieloma próbami często wykraczającymi 
poza codzienny grafik każdej z nich. W sobotę 
poprzedzającą dzień jubileuszu dziewczyny zebrały się  już  
ok. 14.00, aby posłuchać koncertu Lazarystów i pośpiewać 
razem z nimi. Następnie rozpoczęły się przygotowania do 
Eucharystii. W czasie śpiewu na Mszy Świętej, scholę 
wspierał wokalnie kleryk Mikołaj. Po wspólnym 
świętowaniu w sobotę wieczorem schola w trochę już 
okrojonym składzie odśpiewała wraz z wiernymi Apel 
Jasnogórski.  W niedzielę dziewczynki uświetniły również 
uroczystą Sumę Odpustową o godzinie 12:30. 
 

 

Michał Sowa 
 

KONCERT ORKIESTRY  
HANYS BAND 

 
 28-go września miał miejsce 
parafialny jubileusz 80-lecia 
poświęcenia Kościoła Św. Józefa 
Rzemieślnika. Z tej okazji 
wieczorem odbył się koncert  
i zabawa, którą prowadziła 

orkiestra Hanys Band. W swym bogatym repertuarze, 
zespół zaprezentował kawałki do tańca, rozgrzania ciała  
i ducha, ponieważ temperatura tego dnia nie rozpieszczała 
ilością stopni na plusie. Dla zmęczonych i zgłodniałych 
przygotowany był pyszny bigos. Jako że w orkiestrze mamy 
Michała – saksofonistę, a 29-go września jest jego dniem 
imienin, nie mogło zabraknąć radosnego Sto lat, a do 
śpiewu przyłączyli się zebrani i biorący udział w zabawie  
i ucztowaniu wierni. Humory dopisywały i wszyscy dobrze 
się bawili. 

Żaneta Rurarz 
 

TAŃCE, TAŃCE, TAŃCE… 
 Przed wieczornymi 
uroczystościami religijnymi, przed 
Apelem Jasnogórskim, na gości 
czekała jeszcze jedna 
niespodzianka – występ orkiestry 
Hanys  Band, która nie tylko 
zaprezentowała swój repertuar, 
ale przygrywała skoczne melodie 

zachęcające do tańca.  Na dziedzińcu przed kościołem 
rozpoczęły się tańce i dobra zabawa. Nasz Anioł, który 
dzielnie strzegł uroczystości od rana, tym razem był 
wodzirejem i nie pozwolił, aby krew stygła nam w żyłach. 
Tańcom i hulankom nie było końca. Kroku dotrzymywali 
księża, którzy okazali się bardzo dobrymi partnerami  
w tańcu. Po utracie tchu i energii, zagościł na stole swojski 
bigos dla pokrzepienia zdrowia. Biesiada trwała trzy dni i 
trzy noce. 

Helena Jasion, Anna Gorszer 
 
COŚ DLA DUSZY I DLA CIAŁA 

 
 Z okazji jubileuszu 80-lecia 
Kościoła Św. Józefa Rzemieślnika 
w parafii zorganizowano wiele 
atrakcji sportowych, zdrowotnych, 
edukacyjnych i muzycznych. Nie 
zapomniano również o kawiarni, 
w której mogliśmy napić się kawy 
lub herbaty i zjeść wyśmienite 
ciasta. Po uroczystej Mszy Świętej 
natomiast przyszedł czas na 
poczęstunek słynnym, 
staropolskim bigosem. Bigos 
okazał się naprawdę pyszny,  
o czym zaświadczyłoby pewnie 
wiele osób. Parafianie bigosem się 
zajadali i w kolejce po dokładkę 
stali. 
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Grzegorz Sobczak 
 

OD SENSACYJNEJ WYSTAWY 
DO… PARAFIALNEGO MUZEUM 

 
 W 1933 roku odprawiono 
pierwszą Mszę Świętą w Naszym 
Kościele. 80 lat później, na Jubileusz, 
w jednej z czterech salek parafialnych 
zorganizowano wystawę związaną  

z kościołem.  Bez wątpienia przyćmiła ona wszystkie inne 
punkty programu, bowiem to właśnie ona ściągnęła do 
parafii wiele osób, od parafian, przez osoby zainteresowane 
budowlami świątynnymi i Przedmieściem Oławskim, aż do 
dziennikarzy. Pomogła w tym lokalna prasa, ogłaszając 
nieco przesadnie, iż w parafii znaleziono skarby, które  
w rzeczywistości nie miały charakteru skarbów,  
a eksponatów i od dawna były znane, choć nie były 
wystawiane. Wśród nich znalazły się Krzyże, Monstrancja, 
sztandary, naczynia liturgiczne oraz równie piękne, co 
cenne, przedpoborowe ornaty. Nie zabrakło również 
obrazów, witraży i rzeźb prezentujących m. in. wizerunki: 
Jezusa Chrystusa, Niepokalanej Maryi, Św. Józefa 
Rzemieślnika, Św. Wincentego a Paulo, czy Św. Ojca Pio.  
Z dokumentacji natomiast zachowały się plany 
architektoniczne, księgi chrzcielne, zdjęcia i teksty 
pierwszego proboszcza, Waltera Lassmana. 
 Zwiedzający wykazywali zainteresowanie rozmawiając 
o genezie, dziejach, czy architekturze kościoła, zadając 
pytania, udzielając odpowiedzi, dzieląc się przemyśleniami. 
Wśród wielu osób znalazły się głosy, aby postawioną na 
jubileusz wystawę pozostawić na zawsze i w ten sposób 
uczynić z salki parafialnej parafialne muzeum. Tak pewnie 
wkrótce się stanie, przez co tak jak na jubileusz 80-lecia 
wystawa okazała się przysłowiowym strzałem  
w dziesiątkę, tak też okaże się nim muzeum parafialne, 
świadczące o wciąż żywej historii kościoła, w dni 
świąteczne i zwykłe oraz takie okazje jak odpusty, 
uroczystości, czy coroczne noce kościołów. 

 

Krystyna Wszelaka 
 

WYKŁAD O POWSTANIU 
KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. 

JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA. CZ. 1 
 
Powstanie 

Na początku 20. wieku 
nastąpił szybki rozwój Przedmieścia 
Oławskiego, który spowodował 
znaczny wzrost ludności w tej części 

miasta. Mimo że Księże Małe i Brochów otrzymały własne 
kościoły, parafia św. Maurycego i przyklasztorny kościół 
Ojców Bonifratrów nie były w stanie przyjąć i zaspokoić 
potrzeb duchowych wszystkich wiernych. W 1917 r. 
ówczesny proboszcz parafii św. Maurycego ksiądz Kobel 
nabył kawałek gruntu przy ul. Krakowskiej 44-46 i powołał 
Zarząd Kościelny do budowy kościoła, który z ofiar 
darczyńców zebrał około 13 tys. RM. Niestety panująca 
inflacja oraz mimo wszystko brak pełnych środków 
finansowych, oddaliły początek budowy nowego kościoła, 
 a zakupiony plac przez wiele lat służył jako boisko. Aby 

sprostać trudnej sytuacji, gdyż w tym czasie Przedmieście 
Oławskie miało już około 22 tys. mieszkańców, od 
14.10.1928 r. w niedziele i święta nabożeństwa, w których 
mogło uczestniczyć 500 wiernych, odbywały się w auli 
Szkoły Ludowej przy ul. Krakowskiej 56-62 i były 
prowadzone przez księży kościoła św. Maurycego Seiferta i 
Peikerta. W tygodniu dzieci  
z Katolickiej Szkoły Ludowej nr 11 przy ul. Krakowskiej 
oraz dzieci z Katolickiej Szkoły dla Chłopców nr 3 i Szkoły 
dla Dziewcząt nr 4 z ul. Świstackiego na nabożeństwa 
szkolne musiały dochodzić do kościoła św. Maurycego. 

W 1928 r., z inicjatywy właściciela drogerii Bruno 
Sahm'a (zamieszkałego przy ul. Więckowskiego 17) 
powstało tzw. Towarzystwo Budowy Kościoła, którego 
członkami byli mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego. Ta 
społeczna inicjatywa wywarła nacisk na przystąpienie do 
realizacji planu budowy kościoła, który w założeniu 
Zarządu Kościelnego przewidywał rzut samego kościoła  
i jego przedpola w oddaleniu od samej ulicy, instalację 35 
metrowej wieży oraz dwie boczne frontalnie położone 
części przeznaczone na salę parafialną, plebanię  
i pomieszczenie spotkań Zarządu. Realizacja tego planu 
uwarunkowana była jednak od kupna odpowiednio dużej 
parceli od sąsiadującej Miejskiej Straży Pożarnej. Niestety, 
ostatecznie do zakupu dodatkowego gruntu nie doszło.  

Przedłużające się oczekiwanie na realizację założeń 
projektu, spowodowało rozpisanie dnia 22.10.1931 r. 
poufnego konkursu wśród sześciu wrocławskich 
architektów. Jako najbardziej odpowiedni, komisja wybrała 
projekt architekta Urzędu Budownictwa barona Joachima 
von Ohlena. 

Po tym jak władze kościelne i świeckie wydały 
zezwolenie na budowę, 02.08.1932 r. rozpoczęto 
prowadzenie prac ziemnych. Dnia 08.09.1932 r. położono 
kamień węgielny, 07.10.1932 r. dach kościoła był już 
wybetonowany, a 22.10.1932 r. świętowano zawieszenie 
wiechy. Ze względu na miesiące zimowe zawieszono dalszą 
budowę i wznowiono ją połowie kwietnia 1933 r. Prace 
bardzo szybko posuwały się do przodu. 

W międzyczasie Zarząd Kościelny nie pozostawał 
bezczynny, bowiem ważne było sfinansowanie całego 
projektu. Chodziło o zabezpieczenie środków na realizację 
pierwotnie zaplanowanego otoczenia samego kościoła, 
czyli przedszkola, ochronki dla dzieci, pomieszczeń 
mieszkalnych dla duchownych, dzwonnika i sióstr 
zakonnych. Mimo iż wzięto znaczną pożyczkę, również 
parafianie musieli wziąć na siebie trudne zadanie - 
zorganizowania zbiórki pieniędzy. Uzyskali to  
z dobrowolnych datków oraz ze sprzedaży cegiełek na 
budowę kościoła. 

Dalszą budowę rozpoczęto 07.06.1933 r. W czasie 
ciepłej pogody prace szybko posuwały się do przodu i już 
22.07.1933 r. było możliwe zawieszenie kolejnej wiechy. 
Dwa miesiące później budynki były w stanie gotowym do 
zamieszkania i można było prowadzić prace 
wykończeniowe. 

Opis Kościoła 
Ostatecznie zakończony zespół budowli oferował 

oczom wiernych zamknięty obraz pełen błogiego spokoju. 
Patrząc od ulicy Krakowskiej, za trawiastą równiną, 
roztaczał się widok na symetrycznie rozłożone budynki 
frontowe, z plebanią po lewej i budynkiem mieszkalnym 
sióstr zakonnych po prawej stronie. Oba budynki spięte 
murowanym łukiem stanowiły wejście na płaski 
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dziedziniec wewnętrzny o szerokości 7 m, osłonięty 
obustronnie skrzydłowym budynkiem przedszkola  
i ochronki dla dzieci, izolując tym cały kompleks od 
sąsiedztwa straży pożarnej od wschodu i budynków 
przemysłowych od zachodu, czyniąc dziedziniec miejscem 
wyciszenia od zgiełku ulicy i dając możliwość spokojnego 
wejścia do kościoła, którego budowla wtapiała się w tę 
całość. 
 W zrealizowanym projekcie kościoła zastosowano 
prostotę. Wspaniała surowa, rotundowa architektura 
modernistyczna poprzez trafnie dobrane proporcje została 
zamknięta w dostojnych ramach. Dzięki lekkiej 
żelbetonowej konstrukcji, namiotowy dach kościoła 
poprowadzono w górę na wysokość 17 m do wierzchołka. 
Proste dostojeństwo wnętrza kościoła o rozpiętości 18 m 
podkreślił jasno żółty kolor ścian i zielono-niebieski kolor 
ławek dla wiernych. Ołtarz główny, wykonany z piaskowca, 
wraz z tabernakulum zwieńczał mosiężny krzyż  
o wysokości 1,80 m oraz sześć mosiężnych świeczników  
o wysokości 1 m, które zostały wykonane przez firmę 
Ericha Adolfa na zlecenie księdza kościoła św. Maurycego – 
Paula Peikerta. Po obu stronach ołtarza na ścianie 
umieszczono dwie wieczne lampy. Po prawej i lewej stronie 
od prezbiterium w dwóch małych kaplicach znalazły się 
ołtarze boczne z drewnianymi figurami – Świętego Serca 
Jezusa i Matki Boskiej. Przed stopniami prezbiterium były 
balaski z prostą drewnianą kratką. Po prawej stronie 
prezbiterium znajdowała się drewniana ambona. Po stronie 
przeciwnej od prezbiterium, ulokowana została, nad 
głównym wejściem do kościoła, empora organowa ze 
specjalnym wejściem. Pod emporą była mała kaplica 
oświetlona oknem z kolorowego szkła. Do zakrystii 
prowadziło oddzielne wejście z przedpokojem. Kuta 
miedziana chrzcielnica została ufundowana przez mistrza 
blacharskiego pana Hübnera. Nawa kościoła wraz z emporą 
organową przeznaczone były na 400 miejsc siedzących 
 i 600 stojących. Pod stallami zainstalowano ogrzewanie 
elektryczne. 

Środkowe filary portalu wykonane z piaskowca 
zwieńczała umieszczona na półkolistym łuku, wysoka na 
1,80 m, wykonana również z piaskowca, figura patrona 

kościoła – św. Józef z małym Jezusem trzymanym na ręce. 
W rzeźbie tej, jej twórca, wrocławski rzeźbiarz Paul Schulz, 
wykazał swoje najwyższe mistrzostwo. Nad portalem 
kościoła wznosiła się dzwonnica z widocznie zawieszonym 
dzwonem.  

Po prawej i lewej stronie wejścia do kościoła 
ulokowano dwa szerokie, murowane, łukowo 
przesklepione, przejścia z przeznaczeniem na procesje. 
Teren znajdujący się z tyłu kościoła, o prostokątnej 
powierzchni 2500 m2, biegnący w kierunku dzisiejszej ulicy 
Młodej, przeznaczony był na ogród i plac zabaw dla dzieci. 

W dwóch skrzydłach osłaniających dziedziniec, od 
zachodniej strony znajdowało się przedszkole, a od 
wschodniej ochronka dla dzieci. W lewym budynku 
frontowym na piętrze było mieszkanie proboszcza, a na 
parterze mieszkanie kościelnego i kancelaria parafialna.  
W prawym budynku frontowym, na piętrze mieszkały 
siostry zakonne, a na parterze znajdowały się 
pomieszczenia należące do ochronki. Na wschodniej 
granicy parceli znajdował się szeroki przejazd 
przeznaczony dla ruchu kołowego. 

Koszt budowy kościoła, przeznaczonego dla 5000 
wiernych, zamknął się w kwocie 152 500,- RM, z tego koszt 
wyposażenia wnętrza kościoła, paramentów, sprzętów  
i dzwonu wyniósł 70 000,- RM. Cała inwestycja 
dodatkowych kosztów wyniosła 120 000,- RM, z czego  
z dobrowolnych datków wiernych zebrano 30 000,- RM. 

Przed architektem postawiono wyjątkowo trudne 
zadanie, bowiem na bardzo wąskim, długim kawałku 
gruntu, leżącym na obszarze przemysłowym w środku 
dużego miasta, zlecono mu ulokować zabudowania. To 
zadanie było tym trudniejsze, że miała to być świątynia,  
a dysponowano niewielkimi środkami finansowymi. 
Wykonanie zadania powiodło się, a co więcej jego realizacja 
okazała się niezwykle nowatorska, ponieważ zastosowanie 
ośmiobocznej nawy, było pierwszym na Śląsku odejściem 
od podłużnego układu świątyni katolickiej. Prosta budowla, 
pozostająca w harmonii z otoczeniem, nieco odsunięta od 
zgiełku miasta, już kolejne pokolenie przyciąga do 
zatrzymania się na chwilę, wstąpienia do niej i oddania się 
religijnej zadumie. (ciąg dalszy w następnych numerach) 
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uroczysta suma jubileuszowa... 
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PIELGRZYMKI... 
 

Martyna Bulanda 

 

ŻYWY RÓŻANIEC  

W BARDZIE ŚLĄSKIM 

 
12-go października 2013, Ksiądz 

Dziekan z Brochowa zorganizował 

pielgrzymkę do Barda Śląskiego,  

w którym znajduje się Bazylika Nawiedzenia Najświętszej 

Marii Panny. Autokar ruszył wraz z uczestnikami 

pielgrzymki o 8:00. Podczas podróży modliliśmy się  

i śpiewaliśmy, czas upłynął niezwykle szybko.  

O godzinie11:00 

odbyłam się 

eucharystia, 

którą prowadził 

biskup wraz z 

pięćdziesięciom

a księżmi, co 

było bardzo 

wzruszające. 

Każdy 

wykazywał 

skupienie  

i modlił się  

w swoich 

intencjach. 

Uwieńczeniem 

pielgrzymki 

była droga 

krzyżowa, która 

trwała około 

półtorej godziny, a w której uczestniczyło około trzech 

tysięcy osób z całej Polski. Bardo to piękna miejscowość, 

polecam je odwiedzić, bo panuje tam wyjątkowy klimat.  

Z naszej parafii wzięło udział 6 osób. Do Wrocławia 

wróciliśmy o 17:30 

 
Paulina Biniek 

PIESZO DO ŚWIĘTEJ JADWIGI 

ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

I wreszcie nadszedł ten dzień, na 

który tak długo wszyscy czekaliśmy. 

19 października odbyła się 

pielgrzymka do Trzebnicy, do grobu 

św. Jadwigi. O godz. 5.55 zgromadziliśmy się przed 

wrocławską katedrą, aby pomodlić sie o bezpieczne 

dotarcie do Trzebnicy. Przed godz. 7.00 wyruszyliśmy. 

Mimo mgły i półmroku wszyscy byli uśmiechnięci i pełni 

energii. Szliśmy, śpiewaliśmy i czas płynął wesoło. Około 

godz. 8.30 z wielką radością opuściliśmy Wrocław. 

Nadszedł upragniony postój. krótką chwilę odpoczęliśmy, 

zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy dalej w drogę. 

Wędrowaliśmy przez lasy, polne drogi modląc się i 

wygłaszając świadectwa wiary. Dziękowaliśmy Panu Bogu, 

 

że możemy brać udział w tej pielgrzymce. Około godz. 

15.30, wychodząc z lasu zobaczyliśmy na jezdni tabliczkę  

z napisem TRZEBNICA. Na naszych twarzach pojawiła się 

ogromna radość i duma, że pomimo bólu w nogach 

wytrwaliśmy do końca. udaliśmy się do sanktuarium św. 

Jadwigi, gdzie każda grupa po kolei oddawała pokłon przed 

grobem Patronki Śląska. Następnie wszyscy  

zgromadziliśmy się na placu przed ołtarzem polowym, 

gdzie odbył się uroczysta Msza święta. Zbliżał się wieczór, 

więc było już bardzo, bardzo zimno, a do tego nogi bolały. 

Lecz nie przeszkodziło to w skupieniu podczas Eucharystii. 

Po Mszy udaliśmy się na parking, gdzie czekał na nas 

autokar, który dowiózł nas do Wrocławia, Pomimo później 

pory i zmęczenia, wszyscy pożegnaliśmy się z ogromnym 

uśmiechem na twarzy i udaliśmy się do domów. Dla mnie 

pielgrzymka do Trzebnicy była udana. Myślę, że każdemu  

z nas coś przyniosła. Polecam brać udział w pielgrzymkach, 

ponieważ w ten sposób umacniamy naszą wiarę 
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Weronika Zielińska 

ZJAZD MŁODZIEŻY 

WINCENTYŃSKIEJ  

W WARSZAWIE 

W dniach 25-27.10.13 gimnazjalistki 

z naszej parafii wraz z ks. Maciejem 

uczestniczyły w Zjeździe Młodzieży 

Wincentyńskiej w Warszawie. Tegoroczne spotkanie 

przebiegało  pod hasłem „Przaśni jesteście”, w nawiązaniu 

do Pierwszego Listu do Koryntian /1 Kor 5,7-8/ . W czasie 

zjazdu dziewczyny wraz z młodzieżą z całej Polski 

uczestniczyły w codziennej Eucharystii i w spotkaniach 

modlitewnych, a także słuchały poruszających świadectw. 

Dodatkowo w sobotę młodzież zwiedzała stolicę  

a wieczorem wszyscy uczestniczyli w koncercie ‘Kapeli.N”  

i Bęsia. Pomimo niewielkich przeciwności losu i zmęczenia 

długą podróżą, dziewczyny wróciły do Wrocławia bardzo 

zadowolone z wyjazdu. 

 
 

WYWIAD... 
 

                Z Marcinem Skrzypkiem - organistą naszej parafii, z okazji listopadowego wspomnienia św. Cecylii - 
patronki muzyki kościelnej 
 

MUZYKA KOŚCIELNA W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO JÓZEFA RZEMIESLNIKA 
 
rozmowę przeprowadziła Ewa Mazurek 

Czym jest dla Pana muzyka? 
 
Muzyka jest dla mnie czynnikiem bez którego moje życie 
byłoby na pewno mniej barwne. Początkowa fascynacja 
muzyką przerodziła się w pasję, profesję i tym samym 
sposób na życie. 

Święta Cecylia, patronka muzyki kościelnej 

 
Czy przeszedł Pan jakąś drogę edukacji muzycznej? 
 
Swoją przygodę z edukacja muzyczna rozpocząłem  
w Rzeszowie. Uczęszczałem tam do liceum muzycznego 
gdzie byłem w klasie organów i fortepianu, po liceum 
postanowiłem wyjechać i spróbować swoich szans na 
egzaminach wstępnych do akademii muzycznej. Mój wybór 
padł na Akademie Muzyczna we Wrocławiu która wówczas 
była znana przede wszystkim z wysokiego poziomu 
kształcenia. Po pozytywnych wynikach rozpocząłem studia 
na wydziale instrumentalnym u wybitnych profesorów tej 
uczelni. Po trzech latach obroniłem licencjat a niedawno 
magistra wirtuoza gry na organach.  
 
Dlaczego zajmuje się Pan muzyką kościelną? Od kiedy 
zaczął Pan interesować się nią? 
 
Zamiłowanie do muzyki organowej trwa we mnie od dawna. 
Natomiast z muzyką liturgiczną a zwłaszcza z chorałem 
gregoriańskim zetknąłem się w trakcie mojej edukacji w 
Akademii Muzycznej. Muzyka liturgiczna zgodnie z 
dokumentem Soboru Watykańskiego II jest nieodzowną 
oraz integralną częścią liturgii. To bardzo ważne by 
organista dbał o poziom liturgiczny w swojej parafii 
posiadał wiedzę związaną z doborem pieśni oraz znał 
dokumenty Kościoła regulujące tematykę liturgiczną. 
 
Czy wydarzyło się kiedyś coś niespodziewanego 
podczas Pana pracy organisty? 
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W pierwszych latach moich studiów grałem okazyjnie na 
ślubie w pewnym wrocławskim kościele. Zdarzyła się 
wówczas przykra sytuacja w której pan młody zapewne ze 
stresu zemdlał w momencie zawarcia aktu małżeńskiego. 
Następne podejścia również zakończyły się 
niepowodzeniem w wyniku czego ślub został przerwany na 
dłuższą chwilę. Wszyscy byli zdezorientowani i nie 
wiedzieli za bardzo co robić. Po pewnym czasie jednak 
wszystko dobrze się skończyło, akt małżeński został 
zawarty a ja mogłem zagrać marsza weselnego.  
 
Jak  ocenia Pan poziom muzyczny parafian? Czy Pana 
zdaniem ludzie śpiewają odważnie, chętnie? 
 
Poziom muzyczny w parafii jest na bardzo dobrym 
poziomie. Ludzie chętnie włączają się w śpiew oraz znają 
teksty pieśni. Widać to również po aktywności naszej scholi, 

która z roku na roku jest liczniejsza oraz powiększa swój 
repertuar. 
 
Czy są organizowane konkursy organistów kościelnych, 
jeżeli tak, to czy brał Pan kiedykolwiek w nich udział 
lub chętnie wziąłby? 
 
W czasie studiów dużo koncertowałem brałem udział  
w konkursach oraz grałem okazyjnie w wielu wrocławskich 
kościołach. Obecnie ze względu na moją codzienną pracę  
w pełnym wymiarze godzin nie mam już tak wielu 
możliwości koncertowych. Na szczęście mam jeszcze czas  
w weekendy i staram się cały czas utrzymywać kontakt  
z instrumentem m. in. tworząc oprawę muzyczna w czasie 
liturgii i świat. 
 
Jak Pana rodzina zapatruje się na niedzielną a także 
wytężoną pracę podczas świąt? Nie skarżyli się na 
Pańską nieobecność w domu? 
 
Organista musi być w kościele w chwilach gdy wszyscy 
cieszą się rodzinną atmosferą. Moja rodzina a szczególnie 
moi rodzice bardzo narzekają na ten stan rzeczy. Niestety, 
wybierając taka profesję musiałem się z tym negatywnym 
aspektem pracy liczyć. 
 
Może ma Pan jeszcze inne hobby? 
Owszem, moje hobby jest związane z drugim kierunkiem 
studiów jaki ukończyłem na Politechnice Wrocławskiej czyli 
Elektroniką i Telekomunikacją. Owe hobby jest również 
związane z codzienną pełnowymiarową pracą.  
 
 Czy granie na pięciu mszach w niedzielę nie jest 
męczące? 
 
Tak, jest to pewien wysiłek. W końcu jest to wystąpienie 
publiczne wymagające pełnego, ciągłego skupienia oraz 
podzielności uwagi. Drzemie na mnie również 
odpowiedzialność za oprawę muzyczna liturgii. Ponieważ 
jednak gra na organach sprawia mi przyjemność, dlatego 
mam szczęście, ze mogę nie traktować mojej pracy jako 
wysiłku natomiast jako element samorealizacji i pasji. 
 
Zapewne wielu czytelników zainteresuje kwestia 
dobierania poszczególnych pieśni podczas Mszy 
Świętej. Wybiera je Pan sam czy konsultuje pieśni  
z księżmi? 
 
Pieśni z reguły dobieram sam. Wyjątkiem są większe święta 
oraz uroczystości kiedy to wybieramy pieśni wspólnie  
z księżmi. Dobór pieśni natomiast następuje z pełną troską 
o prawidłową muzykę sakralną odzwierciedloną  
w dokumentach Kościoła. 
 
Czy istnieje możliwość indywidualnego zamówienia 
oprawy muzycznej Mszy Świętej w Pańskim wykonaniu, 
przy okazji własnej intencji mszalnej w naszej parafii 
(np. Msza Św. jubileuszowa, uroczystość ślubna)? 
 
 Jak najbardziej. Jest to dla mnie również sygnał, iż moja 
praca jest doceniana, oraz wiernym sprawia przyjemność 
słuchanie mojej gry.-  
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POEZJA… 
 

Zofia Sabat 
 

WIERSZ Z OKAZJI PRZYJAZDU OJCA ŚWIĘTEGO W 1997 ROKU DO WROCŁAWIA 
 

 
 

Ojcze Święty, 
Pośredniku 

między niebem a ziemią, 
Chlubo naszego narodu. 

 
Po długotrwałym oczekiwaniu, 

witamy Cię serdecznie, 
a jednocześnie prosimy i zapewniamy, 

że Twój posiew Słowa Bożego 
nie zostanie zmarnowany, 
lecz zostanie przeżywany 

i w czyn naszego narodu wprowadzany. 
 

Tak, abyśmy odtąd narody, 
które jeszcze Jezusa Chrystusa nie znają, 

do światła Jego Ewangelii 
łącznie z Tobą, Ojcze Święty, doprowadzali. 

 
Bo jedynie w kontekście Prawa Bożego: 

NADZIEJA POKOJU ŚWIATOWEGO. 
 

 

 

konkursy... 

Konkurs na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany różaniec rozstrzygnięty. I i II miejsce zajął Piotr Łuczak, 
który zrobił różańce z kasztanów i bursztynów. III miejsce przypadło Adrianowi Sykule za różaniec z fasolek. Komisja 
wyróżniła także różaniec z chrupek (Jessica Sykuła) i z nakrętek po butelkach (Barbara Zarzycka). Wszystkim 
gratulujemy. 
Podajemy także wyniki 
jubileuszowego 
konkursu na 
najpiękniejszy rysunek 
przedstawiający nasz 
kościół. Wygrali: 
Dominika Kawa, Marcin 
Możdżeń i Jessica 
Skórzewska. Wyróżnienia 
przypadły: Julii Cybulskiej  
i Gracjanowi Targoni. 
Również z okazji 
jubileuszu odbyło się 
losowanie nagród za 
krzyżówkę  
z wrześniowego numeru. 
Wygrali: Anna Nydza, 
Barbara Zarzycka  
i Grażyna Kuropatnicka. 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II  
i Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, Matka Teresa z Kalkuty 
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krzyżówka... 
 

 
1.Via..., wydawnictwo, którego można było nabyć 

książki. 

2.Imię kapłana, który przewodniczył uroczystej 

jubileuszowej sumie 

3.Apel..., zakończył sobotni piknik rodzinny. 

4.Imię kapelana Straży Pożarnej, obecnego na 

festynie. 

5.Gość..., tygodnik, w którym mogliśmy 

przeczytać o naszym jubileuszu 

6. .... pod Aniołem. 

7. Pojazd, z którego Straż Pożarna 

uratowała ks. Macieja 

8. Poprowadziła wykład pt. Spotkanie z 

historia kościoła (imię) 

9. Zespół muzyczny, który towarzyszył nam 

podczas pikniku rodzinnego 

10. Imię kustosza naszego jubileuszowego 

muzeum 

11. Atrakcja jaka czekała na najmłodszych 

naszych parafian 

12. Imię parafialnego Anioła 

13. Imię pierwszego proboszcza naszej parafii 

14. Można było go zbadać podczas  

sobotniego pikniku 

 
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 20 listopada 

 
odpusty za zmarłych... 

 
Warunki zyskania odpustu za zmarłych: Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w dzień Wszystkich Świętych  
i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego. Odpust ten może być ofiarowany tylko za zmarłych i tylko jeden 
raz w ciągu dnia.  
Warunkiem do 
uzyskania odpustu jest:  
- przyjęcie Komunii 
św.,  - modlitwa "Ojcze 
nasz", "Wierzę w Boga" 
i modlitwa w intencji 
wyznaczonej przez 
Ojca świętego,  - 
wolność od 
przywiązania do 
jakiegokolwiek 
grzechu, nawet 
lekkiego.  Odpust ten 
można zyskać również 
w dniach od 1 do 8 
listopada nawiedzając 
cmentarz i modląc się 
za zmarłych. Wierni, 
którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być 
ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od  1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni 
roku cząstkowy. 
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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 

OGRÓD PRZY ŚWIĄTYNI 
 

O ile w świątyni człowiek jako naczelne 
stworzenie wyraża chwałę swojemu Stwórcy i Zbawcy, 
o tyle w ogrodzie przy świątyni, w odradzającym się co 
rok kręgu życia, swojego Stwórcę chwali reszta 
stworzenia. Na licznie posadzonych drzewach  
i krzewach rosną m. in.: jabłka, gruszki, śliwki, 
brzoskwinie, winogrona oraz dzikie róże. Symbolika 
ogrodu zawsze wiązała się ze szczęściem i utraconym 
rajem, który pragniemy odzyskać. Gdyby pokusić się  
o stwierdzenie, że ten ogród to kawałek raju, który 
zstąpił na ziemię, wówczas wiosną nazwalibyśmy go 
rajem kwiatowym, latem owocowym, jesienią 
liściowym, zimą zaś śnieżnym. 

 

 Kościół od tyłu [fot.: Grzegorz Sobczak] 
 

          
 

          
Kwiaty i owoce z ogrodu parafii [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; Wypominki o godz. 17.30 (od 1 do 16 XI) 

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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