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NOWY ROK DUSZPASTERSKI: WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

W pierwszą niedzielę Adwentu 2013 r. Kościół
w Polsce rozpoczyna realizację nowego cyklu
duszpasterskiego. Stanowi on kontynuację Roku Wiary
i jest związany z duchowością chrzcielną.
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez
wiarę i chrzest do świadectwa”– to hasło nowego cyklu
duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050.
rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r.
– Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem
samym w sobie – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki,
przewodniczący Komisji Duszpasterstwa. – Chcemy, by
wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym
znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi,
jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych
władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia
naszej wiary – mówi abp Gądecki.
Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska
będzie się skupiała wokół następujących haseł: Wierzę w Syna

Bożego (2013/2014), Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię
(2014/2015), Nowe życie w Chrystusie (2015/2016), Idźcie
i głoście (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został
powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą
to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.
Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane
z nową ewangelizacją. – Znajomość naszej przeszłości pozwala
nam odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których
wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość
przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować
naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego
spotkania z Jezusem Chrystusem –tłumaczy abp Gądecki.
Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie
działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary
w Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski chrztu
świętego. To wszystko ma z kolei prowadzić do
zaangażowania
w
życie
wspólnoty
i
świadectwa
chrześcijańskiego życia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ADWENT W NASZEJ PARAFII:
RORATY

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI O GODZ. 18.00
WE WTORKI I CZWARTKI O GODZ. 6.30
W SOBOTY O GODZ. 8.30

We wtorki i czwartki, po Mszy roratniej zapraszamy uczestników
na adwentowe śniadanie w salce.
CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W poniedziałek, 2 XII w ramach Wieczystej Adoracji Archidiecezji
Wrocławskiej, w naszym kościele będzie wystawiony Najświętszy
Sakrament w godz. od 9.00 do 18.00. Szczegóły na str. 2.
ADWENTOWE CZUWANIE
W sobotę, 7 XII w Wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny zapraszamy na modlitewne czuwanie
o godz. 19.30, które zakończy się Eucharystią o godz. 21.00.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
15-18 grudnia 2013 r. Szczegółowy program na str. 2.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
Kodeks Prawa Kanonicznego:
Kan. 536 -

PONIEDZIAŁEK, 2 XII
Proponowane godziny adoracji:
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Parafianie z ulic Krakowskiej i Wilczej

12.00 – 13.00

Parafianie z ulic Międzyrzeckiej
i Na Grobli
Parafianie z ulic Na Niskich Łąkach
i Okólnej
Parafianie z ulicy Rakowieckiej

13.00 – 14.00

Parafianie z ulicy Brzeskiej

14.00 – 15.00

Parafianie z ulicy Chudoby

15.00 – 16.00

Parafianie z ulicy Więckowskiego

16.00 – 17.00

Parafianie z ulicy Traugutta

17.00 – 18.00

Parafianie z ulicy Kościuszki

11.00 – 12.00

REKOLEKCJE ADWENTOWE 15–18 XII
NIEDZIELA, 15 XII

Msze święte z nauką rekolekcyjną:
7.30; 9.30; 11.00 (dla dzieci); 12.30
i 18.00 (dla młodzieży)
Nabożeństwo rekolekcyjne: 17.30
Sakrament pokuty i pojednania: pół godziny
przed każdą Mszą św.
PONIEDZIAŁEK, 16 XII

8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.30 – Nauka dla dzieci
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Sakrament pokuty i pojednania:
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
19.00–20.00
WTOREK, 17 XII

8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Sakrament pokuty i pojednania:
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
19.00–20.00
ŚRODA, 18 XII

8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Sakrament pokuty i pojednania:
8.00–8.30; 17.00–18.00
Nauki rekolekcyjne wygłosi
O. Tomasz Kryger – kapucyn
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§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu
opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy
w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej
przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni
wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce
duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu
działalności pasterskiej.
§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy
i kieruje się normami określonymi przez biskupa
diecezjalnego.
Zgodnie
z
powyższym
kanonem
KPK,
w naszej parafii została powołana Duszpasterska Rada
Parafialna, w skład której wchodzą:







Awdziej Urszula
Białucka Barbara
Błąkała Jerzy
Mazurek Ewa
Rurarz Żaneta
Zieliński Jacek

Najbliższe spotkanie rady
w poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.

odbędzie

się

GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA
8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Godzina Łaski dla całego świata od
12.00 do 13.00
Matka
Boża,
objawiając
się
w
Święto
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce
Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia,
w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy
i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne
jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się
wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże
wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech
modli się w domu".
Jak
odprawić
Godzinę
Łaski? To
szczególna
godzina
i dobrze będzie, jeśli zdołasz
wykorzystać ją całą. Im więcej
czasu spędzisz z Maryją, tym więcej
łask spłynie na ciebie i tych,
których nosisz w sercu. Dlatego
postaraj się oddać Niepokalanej
całą świętą godzinę. Jeżeli to
niemożliwe, przybliż się do Jej
Niepokalanego Serca na tyle czasu,
na ile cię stać. Każda chwila, którą
spędzisz przytulony do obietnicy
Matki Bożej, okaże się bezcenna!

NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...

1 XII - Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

8 XII - Mt 3, 1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
15 XII - Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
22 XII - Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
25 XII - J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem
26 XII - Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
29 XII - Mt 2, 13-15. 19-23 Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły
potrzebną im miłość i opiekę.
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście
Zbawiciela

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...

PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List św. Jana: J 4, 7-5. Bóg źródłem miłości.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi
(1 J 4, 20).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Św. Jan zwraca się do nas: umiłowani – co nie oznacza „moi umiłowani”, ale
„przez Boga umiłowani”. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Miłość Bogu właściwa udziela się nam.
Każdy kto miłuje, narodził się z Boga. Narodzenie się z Boga jest u św. Jana rozumiane nie tylko w sensie adopcji prawnej,
ale jako udział w życiu Boga. Miłość, którą posiada wierzący, jest miłością wlaną, to miłość, którą Bóg kocha siebie i którą
nas kocha. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany (Rz 5, 5). Przed
odejściem do nieba Chrystus obiecał dać Ducha i faktycznie Go zesłał, stąd obecność Boga w nas jest dynamiczna, bo Duch
Boży ze swej istoty jest siłą i życiem. Dalej mówi Apostoł: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec; zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonalsza. W takiej miłości nie
ma lęku, bo doskonała miłość usuwa lęk. Wiedza i wiara w ukochanie ludzi przez Boga pozbawia uczucia lęku. Bóg zesłał
Syna swego jednorodzonego na świat. Bóg Ojciec objawił się w Swoim Synu jak Bóg miłujący. Jezus dla św. Jana jest
Mądrością Bożą, Prawdą i Światłością. Ponieważ Jezus jest jedynym Synem Bożym, posłanie Go na świat jest po prostu
najwyższym dowodem miłości Boga dla świata.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA GRUDZIEŃ: Czwarta rada dla Apostolatu Maryjnego: Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek
jest żywym sakramentem Chrystusa! Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście
uczynili (Mt 25, 40). Rada ta znajduje też swoje głębokie uzasadnienie w naszej grudniowej perykopie biblijnej i w zdaniu
z tejże perykopy przez nas wybranym. Czynna miłość bliźniego jest bowiem dowodem naszej miłości względem Boga.
PATRONKA MIESIĄCA GRUDNIA: Niepokalana Najświętsza Maryja Panna (8. grudnia) Dogmat o Niepokalanym Poczęciu
NMP został ogłoszony dn. 8. grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus”, wydaną przez papieża Piusa IX. Maryja weszła w byt
ludzki nie obciążona dziedzictwem grzechu pierworodnego. Od jego zmazy została ustrzeżona dzięki powołaniu Jej przez
Boga na Matkę Zbawiciela świata. Definicja dogmatyczna poleca, aby wszyscy wierni mocno i stale wierzyli w naukę
o Niepokalanym Poczęciu, gdyż prawda ta jest objawiona przez Boga. Prawda o Niepokalanym poczęciu jest wyrazem
powszechnej wiary Kościoła, czemu dają wyraz obchody święta Niepokalanego Poczęcia NMP.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA: Abyśmy umieli dostrzegać potrzeby naszych bliźnich i uczyli siebie i bliźnich jak przychodzić potrzebującym
z dyskretną pomocą modlitwy i roztropnych działań naszego serca i rąk.
PISMO ŚWIĘTE: Mt 16, 13-20
TEMAT SPOTKANIA: Pan mój i Bóg mój. Jezus w centrum. Wprowadzenie w nowy rok formacyjny.

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM...

MIKOŁAJ - CHŁOPIEC, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM 6 XII, godz. 17.15
W różny sposób ludzie próbują przedstawić barwną postać Mikołaja. Dla ludzi wierzących jest on wspaniałym świętym,
który uczy nas jak sprawiać radość innym. Święty Mikołaj żył naprawdę na ziemi. Ponad 1700 lat temu był biskupem
w mieście Mira, które leży na terenie dzisiejszej Turcji. Nawet ten zaszczytny urząd nie przeszkodził mu w pomaganiu
najbardziej potrzebującym. Być może dzięki temu Święty Mikołaj stał się symbolem dobroci i radości, a dzień jego
wspomnienia - 6 grudnia - jest okazją do obdarowywania się prezentami. 30 min.
ŚWIĘTA BARBARA Z NIKOMEDEII 6 XII, godz. 18.45
„Św. Babara” Carmine Elii to jedyny film fabularny poświęcony postaci świętej męczennicy. Reżyser częściowo wykorzystał
wątki znane z wielu legend, jednak scenariusz zawiera również wątki będące wytworem wyobraźni scenarzystów. Prolog
filmu rozgrywa się w roku 289, a właściwa akcja filmu rozpoczyna się 15 lat później, kiedy Barbara jest już piękną i mądrą
dziewczyną, przez wszystkich kochaną za swoją dobroć. 90 min
SAMSON I DALILA cz. I 13 XII, godz. 18.45; cz. II 20 XII, godz. 18.45
Samson i Dalila to kolejna część telewizyjnego cyklu „Biblia”. FIlm opowiada o losach obdarzonego niezwykłą siłą Samsona
opisanych w Księdze Sędziów. Twórca filmu Nicolas Roeg (Nie oglądaj się teraz) i (Jądro ciemności), jest jednym
z najwybitniejszych reżyserów i operatorów światowego kina. Film został zrealizowany w gwiazdorskiej obsadzie,
a w rolach tytułowych wystąpili Eric Thal, jako Samson i Elizabeth Hurley, jako Dalila. cz. I 90 min.; cz. II 90 min.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA ADWENT ROKU PAŃSKIEGO 2013.
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Wsłuchując
się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie
nam z góry”, wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na
przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale
porządkowania naszych sumień i naszego życia. W tym okresie
łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi
sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób
szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św.
Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwiastowania – był
radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Dzisiejsza
liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego
zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania ze
snu” (por. Rz 13, 11).
Oczekujemy na Boże Narodzenie, na narodziny Życia, które
stanowi źródło i początek każdego ludzkiego istnienia i całej
ludzkiej przyszłości (por. Hi 12,10). Adwent jest szkołą
czekania. I to może stanowić dla nas trudność, ponieważ wielu
ludzi – także wielu chrześcijan – nie potrafi czekać.
Charakterystyczne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza
młodego, jest to, że chce mieć wiele, od razu i po najniższych
kosztach. Nie umiemy cierpliwie czekać nawet na święta
Bożego Narodzenia. W sklepach już teraz widzimy świąteczne
dekoracje, a z głośników od wielu dni płynie śpiew kolęd. Do
czego nas zachęcają? Czy do otwarcia Chrystusowi naszych
serc, czy też raczej do otwarcia portfeli lub użycia kart
kredytowych? W takim klimacie trudno jest zrozumieć, że
Adwent musi mieć swój rytm i swoje tempo. A przecież warto
wykorzystać ten czas na duchowe przygotowanie do
czekających nas świąt. Na naszej adwentowej drodze Kościół
zaprasza nas do czuwania razem z Maryją, do pogłębiana w
czasie rorat nadziei na spotkanie z Panem. W dniach skupienia,
rekolekcjach adwentowych i sakramencie pokuty możemy
przygotować nasze serca na spotkanie z Tym, który przychodzi
i otworzyć je na potrzeby innych.
2. Czekamy na rocznicę Chrztu Polski. Rozpoczynający się
Adwent wpisuje się w inny czas oczekiwania, nieco dłuższy,
związany z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Będziemy ją
przeżywać za trzy lata. To historyczne wydarzenie
zapoczątkowało nie tylko dzieje Kościoła na ziemiach polskich,
ale także przyczyniło się do powstania zrębów polskiej
państwowości. Od momentu przyjęcia chrztu w 966 roku
rozpoczęły się dzieje naszej ojczyzny. Chrzest Mieszka
I położył stabilny fundament dla tworzonego przez niego
państwa. Przede wszystkim jednak przyjęcie chrześcijaństwa
spowodowało wielki zwrot w wymiarze religijnym. Polacy
zaczęli odchodzić od bałwochwalstwa, odcinać się od
barbarzyństwa i odrzucać wielożeństwo. Na płaszczyźnie
państwowej wprowadzono normy prawa rzymskiego. Jakże
ważna jest także kulturotwórcza rola Chrztu Polski, widoczna
najbardziej w prowadzonych przez Kościół szkołach,
znajdująca swój wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze
i architekturze.
Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być celem
samym w sobie. Znajomość naszej przeszłości pozwala
odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których
wyrastamy. Służy to patrzeniu na teraźniejszość przez
pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą
przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego spotkania
z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycznego
wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa
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i państwowości na naszej ziemi, stało się impulsem do
odnowienia i umocnienia naszej wiary.
W ramach przygotowania do tego jubileuszu Konferencja
Episkopatu Polski opracowała program duszpasterski na lata
2013-2017, którego mottem są słowa: „Przez Chrystusa,
z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do
świadectwa”. Program ten jest propozycją duchowej drogi,
prowadzącej do odnowienia przymierza chrzcielnego
z Bogiem, do postawienia Boga w centrum naszego życia i do
dawania świadectwa wiary. Jest ono ważne w naszych
rodzinach, wspólnotach, parafiach a zwłaszcza wobec naszych
sióstr i braci, którzy żyją już tak, jakby Boga nie było, dla
których Adwent nie istnieje, bo nie mają na co czekać. Chcemy
najpierw ewangelizować samych siebie. Chcemy się nawracać.
Ale chcemy także docierać z Dobrą Nowiną do tych, którzy –
jak mówi Papież Franciszek – „żyją na peryferiach”.
Rok pracy duszpasterskiej, który rozpoczynamy dzisiejszą
niedzielą, przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Syna
Bożego”. „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest
odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK
423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy
Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim
w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go
osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych
środowiskach. Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc
i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne.
A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia.
3.
Oczekujemy
na
kanonizację
Jana
Pawła
II.
W rozpoczynającym się roku duszpasterskim szczególnym
wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch wielkich papieży Jana
XXIII i Jana Pawła II. Z radością oczekujemy i przygotowujemy
się na ogłoszenie świętym naszego wielkiego Rodaka. Wielu
z nas należy do pokoleń, którym dane było doświadczyć
działania mocy Bożej w tym niezwykłym człowieku. Jan Paweł
II konsekwentnie uczył nas, że siła wiary zależy od otwarcia na
działanie Ducha Świętego. Sam każdego dnia prosił Ducha
Świętego o Jego dary. Praktykę tej modlitwy wyniósł
z rodzinnego domu. Nauczył się jej od swojego ojca i był jej
wierny przez całe życie. Wielokrotnie mogliśmy się przekonać,
jak Bóg wysłuchiwał jego modlitwy, czyniąc go narzędziem
swej łaski.
W czasie pierwszej wizyty w Ojczyźnie, w kościele
w Wadowicach, Jan Paweł II zatrzymał się przy chrzcielnicy
i na kolanach dziękował Bogu za dar nowego życia
otrzymanego na chrzcie świętym. W prosty sposób pokazał
nam, jak bardzo potrzebne jest, byśmy pielęgnowali w sobie
duchowość chrzcielną. W 1988 roku pisał: „Wśród licznych
życiowych odkryć nie może zabraknąć jednego, które posiada
podstawowe znaczenie dla każdej ludzkiej istoty: osobistego
odkrycia Jezusa Chrystusa. Odkrywanie Chrystusa wciąż od
nowa i coraz lepiej, jest najwspanialszą przygodą naszego
życia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każde
bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by jeszcze
bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać” (Orędzie na IV
Światowy Dzień Młodzieży, n. 1).
W
zakończonym
przed
tygodniem
Roku
Wiary
uświadamialiśmy sobie, że wiara jest darem, ale także
poważnym zadaniem. Nie możemy poprzestać na
wzruszeniach. Nie możemy tylko wspominać przeszłości.
Dlatego nie powinniśmy uciekać przed odpowiedzialnością za
przekaz wiary tym, którzy idą z nami i przyjdą po nas. To jest
największe wyzwanie, przed jakim stajemy. Postarajmy się

wypełnić to zadanie, poprzez kierowanie się zasadami wiary,
dawanie świadectwa w najbliższym otoczeniu i obronę
Kościoła. Wiara musi przenikać nasze myślenie i działanie,
naszą pracę nad sobą i apostolstwo. Do takiej
odpowiedzialności przygotowywał nas Jan Paweł II,
„błogosławiony ze względu na swą wiarę mocną
i wielkoduszną, wiarę apostolską (por. Homilia Benedykt XVI
w czasie beatyfikacji Jana Pawła II). Jego kanonizacja jest
ostateczną pieczęcią, gwarantującą autentyczność tego, czym
sam żył i co nam proponował. Od nas zależy, czy ogłoszenie
świętym tego Świadka wiary zostawi w nas ślad, czy
zaowocuje w naszych sercach i postawach żywą wiarą,
głęboką nadzieją i gorącą miłością.

Niech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, której
tak bardzo zaufał błogosławiony Jan Paweł II, oręduje za nami
u swego Syna i wyprasza nam żywą wiarę i apostolski zapał.
Na owocne przeżywanie Adwentu wszystkim w ojczyźnie
i przebywającym po za jej granicami z serca błogosławimy.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 363. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 października 2013 r.

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Patrycja Kowalczyk
OBRZĘDY WSTĘPNE
W dzisiejszej katechezie dla
dorosłych
pochylimy
się
nad
Obrzędami wstępnymi, które mają „za
zadanie” wprowadzić nas w liturgię,
przygotować do uważnego słuchania
Słowa Bożego, a także owocnego
udziału w liturgii Eucharystycznej.
Składają się z następujących etapów:
*Wejście (z łac. introit) z towarzyszącym śpiewem.
Po zgromadzeniu się wiernych, kapłan wraz
z Liturgiczną Służbą udaje się do ołtarza, przy
towarzyszącym śpiewie organisty (kantora) lub scholi.
Samo wejście dzieli się na tzw. wejście krótkie, lub
procesyjne. Na czele procesji idą ministranci z krzyżem
(krucyferariusze), kadzielnicą (turyferariusze) i zapalonymi
świecami (ceroferariusze), za nimi pozostali ministranci,
lektor z Księgą Ewangelii i na końcu celebrans. Tak
ukształtowana procesja ma swoją symbolikę. Krzyż jest
znakiem przychodzącego Chrystusa, księga zawiera Jego
słowo, a kapłan jest Jego ręką, świece mówią o Nim jak
o Światłości, a kadzielnica zachęca do wielbienia Go.
Z wejściem procesyjnym w niedzielę zwykłą w naszym
kościele możemy się spotkać najczęściej na niedzielnej
mszy o godz.11:00.
*Pozdrowienie ołtarza.
Pozdrowienie ołtarza składa się z trzech
części:
ukłonu i ucałowania wyrażających
szacunek dla ołtarza czyli samego Chrystusa oraz
okadzenie go, czcząc ołtarz jako miejsce ofiary.
Okadzenie najczęściej stosowane jest przy wejściu
procesyjnym. Kapłan ze zgromadzonymi wiernymi
wykonuje znak krzyża wyrażając w ten sposób
wiarę w zbawienie przez krzyż Chrystusowy,
a następnie pozdrawia zgromadzony lud,
chociażby przez słowa „Pan z Wami” lub „Łaska naszego
Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami”.
*Słowo wprowadzenia do liturgii dnia.
Po pozdrowieniu ludu kapłan, albo diakon
w krótkich słowach wprowadza wiernych w treść Mszy
Świętej dnia, np. informując wiernych o intencji mszy, czy
tez wspominając patrona dnia.
*Akt pokutny

Oczyszcza nas z tzw. grzechów „lekkich”. Składa się
z czterech części. Wezwania wiernych przez kapłana do
aktu pokuty, chwili ciszy, po której zgromadzeni wspólnie
wyznają grzechy,np. przez słowa: „Spowiadam się Bogu
(...)”tzw. spowiedź powszechna, lub też przez pokropienie
(aspersję) wiernych wodą na pamiątkę chrztu.
*Kyrie eleison- „Panie zmiłuj się nad nami”
Po oczyszczeniu z grzechów, czyli po akcie pokuty.
Najczęściej jest to część śpiewana mszy, uczestniczą w niej
wszyscy zgromadzeni. oddając cześć i pokornie błagając
o miłosierdzie.
*Chwała na wysokości Bogu, czyli Ggloria in excelsis
Deo”.
Jest to starochrześcijański hymn uwielbienia.
Winien być śpiewany, rozpoczyna kapłan z wzniesionymi
rękoma lub organista (kantor), natomiast śpiewany jest
przez zgromadzonych w Duchu Świętym wiernych, którzy
hymnem tym uwielbiają i błagają Boga Ojca i Baranka.
W dni powszednie, w czasie Adwentu, Wielkiego Postu oraz
podczas mszy żałobnych opuszcza się śpiew hymnu. Nie
można zastępować go innym tekstem, a jeśli nie jest
śpiewany należy wyrecytować jego słowa.
*Kolekta (z łac. oratio)
Jest to pierwsza modlitwa kapłana we Mszy Świętej
odmawiana przed pierwszym czytaniem i jednocześnie
kończąca obrzędy wstępne. Jest to moment, w którym
kapłan
przemawia
do
Boga
Ojca
w imieniu zgromadzonego ludu. Po
wezwaniu „Módlmy się” w chwili ciszy
wszyscy stojąc uświadamiają sobie, że stoją
w obliczu Boga. Następnie nasze wszystkie
prośby i troski, z którymi przyszliśmy są
przedstawiane przez kapłana w formie
modlitwy. Kolekta zanoszona jest przez
kapłana z rozłożonymi i wzniesionymi
rękoma. Kończy się konkluzją trynitarną,
może być skierowana do Ojca, Ojca ze wzmianką o Synu lub
Syna.
Przez
aklamację
„Amen”
wierni
uznają
wypowiedzianą przez kapłana modlitwę jako swoją.
Kolekta kończy obrzędy wstępne, w których wyraziliśmy
żal (przez modlitwę), pragnienie przebaczenia (Kyrie),
chwałę (Gloria), prośby (Kolektę) w postawie stojącej
wyrażającej nasze poszanowanie dla Boga.
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Z ŻYCIA PARAFII...
Szczepan Nowakowski
GRUPA MODLITWY ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Przy parafii św. Józefa
Rzemieślnika istnieje od kilku lat
grupa modlitewna pod wezwaniem
świętego Ojca Pio. Spotkania tej grupy
odbywają się raz w miesiącu po mszy
świętej o godzinie 18.00. W każdy
ostatni czwartek miesiąca po wieczornej Eucharystii wierni
uczestniczą w nabożeństwie o uzdrowienie chorych za
wstawiennictwem Ojca Pio, w czasie którego można
ucałować relikwie świętego.
We wtorek, 5 listopada, uroczystej Mszy świętej
przewodniczył Ojciec Tomasz Kryger – kapucyn z Zakonu
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franciszkanów, przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. Po
Eucharystii oraz nabożeństwie o uzdrowienie chorych cała
grupa modlitewna wraz z ojcem Tomaszem i opiekunem
grupy, ks. Maciejem Mroczkiem, udała się do salki na
spotkanie przy kawie i ciastku. Ojciec Tomasz opowiadał
o przymiotach św. Ojca Pio: pokorze, cierpliwości
i wytrwałości oraz o utarczkach i walce z siłami zła.
Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz
błogosławieństwem, po którym wszyscy czciciele św. Ojca
Pio rozeszli się do domów.
Serdecznie zapraszam na spotkania naszej grupy.
I Ty możesz zostać czcicielem św. Ojca Pio.

Arleta Gosławska
Agnieszka Zielińska
ŚWIĘTOWANIE W DNIU ŚWIĘTEJ CECYLII

22.11.2013r. w dzień św. Cecylii odbyła się
uroczysta Msza św. podczas której zostałyśmy oficjalnie
przyjęte do Scholi parafialnej. Złożyłyśmy przysięgę oraz
otrzymałyśmy medalik z wizerunkiem św. Cecylii. Po Mszy
odbył się nasz koncert, na którym śpiewałyśmy nasze

ulubione pieśni między innymi : „Sandały”, „Ziemia”, „Oto są
baranki młode”, „Chwała barankowi”, „Barabasz”(solówka
Weroniki) i wiele innych. Po naszym koncertowaniu
wszyscy zebrani w kościele poszli na poczęstunek
przygotowany przez naszych rodziców.
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Jakub Wojnarski

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

Aby zostać ministrantem należy
wcześniej
przejść
dwa
etapy.
Pierwszym jest bycie aspirantem.
W drugim etapie zostaje się
kandydatem i można nosić komże.
Przygotowanie do tej niezwykłej roli
wymaga wielu prób, cotygodniowych
spotkań z innymi ministrantami,
kandydatami i aspirantami pod opieka księdza.

W Niedzielę Chrystusa Króla zostałem kandydatem na
ministranta. Ksiądz Maciej wyczytywał nasze nazwiska, aby
następnie podchodzić i otrzymać z rąk naszych mam
komże.
Później
wspólnie
odmówiliśmy
słowa
przyrzeczenia.
Nowymi ministrantami zostali: Sebastian Kamiński
i Michał Możdżeń; kandydatami: ja i Marcin Możdżeń;
aspirantem: Gracjan Targoni. W najbliższym czasie, także
mój kolega Filip Składzień dołączy do grona aspirantów.
Króluj nam Chryste!

Teresa Szymczak
UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK
W dniu 27 listopada br.
przypadła 183 rocznica objawienia
Cudownego Medalika. W związku z
tym wydarzeniem w naszym kościele
została
odprawiona
uroczysta
Eucharystia. A jako, że duchowym
opiekunem Apostolatu Maryjnego
jest ks. Andrzej, dlatego też Msza św.
została odprawiona w Jego intencji. Modlitwę wiernych,
przeczytała Ewa Mazurek, a dary ofiarne zostały
przygotowane i złożone przez członkinie Apostolatu

Maryjnego. Homilię o Matce Bożej Objawiającej Cudowny
Medalik wygłosił ks. Andrzej. Po komunii św. została
przeczytana „modlitwa Apostoła Maryjnego po komunii
św.” (w tym dniu można było uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami). Wierni uczestniczący we Mszy św.
otrzymali w darze Cudowne Medaliki.
Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do salki
parafialnej. Podczas spotkania formacyjnego Apostolatu
złożyliśmy księdzu Andrzejowi serdeczne życzenia
imieninowe i przy herbacie w miłej atmosferze spędziliśmy
pozostałą część naszego spotkania.

Stefania Gryglewicz
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS PRZY PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
W roku 1977 Wrocław nawiedziła powódź. Nikt nie
zapomni tego zdarzenia – narobiło ono ludziom wielkich
strat, niektórym 13 lipca 1977 odbierając nawet cały
dorobek ich życia. W tym fatalnym dniu ks. Jan Kubica
przerwał swój urlop i pospieszył z pomocą ludziom
z parafii i okolic. Był to przełomowy, w którym to ludzie się
zintegrowali i wspólnie stworzyli Caritas przy Parafii św.,
Józefa Rzemieślnika. Postanowiono pomóc ludziom
w naprawie szkód, które ich dotknęły. Pomoc ta polegała na
dostarczaniu żywności, odzieży, organizowaniu kolonii
i obozów dla dzieci.
Po odejściu z parafii ks. Jana Kubicy proboszczem
został ks. Edward Firuta, który dalej kontynuował
działalność polegającą na niesieniu pomocy. Od
poniedziałku do wtorku były pełnione całodzienne dyżury,
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podczas których mogliśmy organizować zbiórkę rzeczy dla
potrzebujących. Zebrania Caritasu odbywały się raz
w miesiącu i były poprzedzone Mszą św. Zebrane protokoły
z całego miesiąca były przekazywane opiekunowi Caritasu
– księdzu proboszczowi. W protokołach były zawarte
informacje o sumie zebranych pieniędzy, kwotach
wydatków na zakupy, a także ilości osób, którym została
udzielona pomoc. Kwestią zakupów zajmował się prezes
i skarbnik Caritasu. Raz w roku Caritas współorganizuje
wieczerzę wigilijną dla najbardziej potrzebujących: osób
chorych, bezdomnych i samotnych.
W taki oto sposób niesiemy pomoc wszystkim
potrzebującym i dziękujemy Panu Bogu, że możemy to
robić

Ks. Andrzej Siemiński CM
RÓŻAŃCOWE KOŁO MISYJNE
„Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec
i modlić się...”
Stefan Kardynał Wyszyński
W tym roku Światowy Dzień
Misyjny obchodziliśmy pod koniec
Roku Wiary i jak napisał Ojciec
Święty Franciszek w Orędziu na
Światowy Dzień Misyjny „Jest to wspaniała okazja aby
umocnić naszą przyjaźń z Panem i nasze wędrowanie z Nim
jako Kościół, który odważnie głosi Ewangelię”.
W świetle przeżywanej wiary każdy może być
misjonarzem w głoszeniu Ewangelii Miłosierdzia Bożego
dla całego świata w swoim środowisku, za przykładem Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus – Patronki Misji. Idąc za tym
przykładem dzieci z naszej parafii zorganizowały się
w „Różańcowe Koło Misyjne”.
Cel grupy: modlitwa w intencjach misyjnych Kościoła.
Środek:
codzienne
rozważanie
jednej
tajemnicy
różańcowej.
Członkowie: dzieci do lat 16.
Zgłosiło się 15 osób, które postanowiły zaangażować się
w tę krucjatę modlitewną w intencji Misji.

Oto oni:
1. Skałecka Julia
2. Świercz Amelia
3. Reksyn Wiktoria
4. Targoni Gracjan
5. Kamyszek Nikola
6. Bałaciński Bartosz
7. Cembala Paulina
8. Cembala Justyna
9. Reksyn Adrian
10. Gosławska Arleta
11. Świder Klaudia
12. Zielińska Agnieszka
13. Możdżeń Marcin
14. Możdżeń Karol
15. Wojciechowska Angelika
Już na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w
pierwszą niedzielę listopada, podjęto akcję pomocy dziełu
misyjnemu w Beninie poprzez modlitwę różańcową oraz
akcję rozprowadzania „sianka wigilijnego” w 2 i 3 niedzielę
Adwentu na potrzeby tej Misji.
Niech Bóg błogosławi tę szlachetną inicjatywę.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Bolesław Dobrowolski
WINO JAKO ZAGADKA W EUCHARYSTII
My
jako
Chrześcijanie
i ludzie wierzący w Pana Boga
Wszechmogącego uczestniczymy we
Mszy Świętej. Najważniejszą chwilą
jest gdy Pan Jezus przemienia swoje
ciało w chleb, a wino w swoją krew. Łatwo zrozumieć, że
chleb jest najbardziej cennym pokarmem dla człowieka
spożywanym każdego dnia. Gdy zabraknie w domu chleba
to jest bieda. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Chleb
stał się symbolem wszystkich pokarmów, bo mówimy:
Pracujemy dla chleba. Chlebem żyjemy.
Natomiast wino jest napojem problematycznym,
przeważnie znane ze złej strony. W sklepach na półkach jest
masa różnych win i trunków, ale czy to jest wino? Na
etykietach napisane jest „Wino”, jednak to co w butelce nie
jest prawdziwym winem. Prawdziwe wino jest robione
według odpowiedniej receptury.
Jak obecnie produkuje się wino?
Wyciska się sok z owoców za pomocą środków
chemicznych, wytwarza sztuczną fermentację, przepuszcza
przez sita wypełnione węglem, ażeby było klarowne.
Dodaje się konserwantów, aby nie skwaśniało, zaprawia
alkoholem dla nadania przysłowiowej mocy i dba się
o ładne opakowanie. Takie a `la wino nie ma żadnych

wartości odżywczej, anie leczniczej, nadaje się tylko do
poczęstowania kogoś, aby „zaszumiało” mu w głowie.
Jakie jest prawdziwe wino?
W czasach kiedy żył Jezus, wino miało właściwości
lecznicze. Każdy kto miał warunki we własnym domu,
produkował je. Wino służyło do tzw. „oczyszczeń”.
Przemywało się nim oczy, uszy, drogi oddechowe, a także
wszelkie skaleczenia. Wino robiono w różnych naczyniach,
miedzianych, ceramicznych (bukłaki), w wysuszonych
skorupkach owocowych (dynie). Bogatsze rodziny
posiadały tzw. stągwie, naczynia wykute w kamieniu.
W Kanie Galilejskiej było ich siedem. Gdy zaczynali robić
wino, brali sok ze słodkich owoców dosładzając wywarem
z trzciny cukrowej lub dodając innej słodyczy. Napełniali
pierwszą stągwie. Następnie do napełnionej stągwi
dodawali drożdże, które pobierali z ula od pszczół. Po kilku
dniach zaczęło fermentować, a na wierzchu utworzył się
szumek, który był zbierany. Następnie z pierwszej stągwi
połowę zwartości odlewali do drugiej, a pierwszą
uzupełniano świeżym sokiem. Tak przelewali ze stągwi do
stągwi, aż do siódmej, w której było już gotowe wino.
W każdej stągwi wino się oczyszczało przez zbieranie
„szumów”, a na spodzie zostawał ciężki osad. Wino
z ostatniej stągwi było najlepsze. Podczas większych
9

uroczystości gdy zabrakło wina z
ostatniej
stągwi,
czerpano
z
poprzednich. Im bardziej wstecz, tym
gorsze wino, mniej dojrzałe.
Wino dobrze zrobione, za pomocą
odpowiednich drożdży jest wielkim
pożytkiem dla organizmu ludzkiego.
Jest budulcem krwi i wszystkich
mikroelementów. Dlatego prawdziwe
wino można, a nawet trzeba pić dla
zdrowia. Św. Paweł w liście do
Tymoteusza pisze, ażeby używał po trosze wina dolewając
do wody.
W pewnym czasie miałem okazję pracować przy
pszczołach. Przyglądałem się ich pracy. Stwierdziłem, że
wino ma podobne właściwości do miodu. Pszczoły
przynoszą do komórek nektar kwiatowy, który pod
działaniem drożdży fermentuje tworząc szumek, który
później jest przez nie zbierany i robiony wosk, z którego są
robione nowe komórki. Wosk jest niejadalny dla żadnych

bakterii, a także insektów ponieważ
powstaje z toksycznych składników
nektaru kwiatowego. Rośliny mają
w sobie toksyny dla własnej obrony.
Dlatego ja, gdy gotuję sobie rosół lub
kompot to w pewnym czasie
gotowania zbieram szumek, który
z pewnością jest szkodliwy dla
ludzkiego organizmu. Prawdziwość
miodu zależy do tego ile pszczelarz
daje cukru pszczołom. Dokarmianie
jest konieczne ponieważ nie zawsze jest odpowiednia
pogoda, dla zbierania nektaru.
Na wino mszalne nie jest mi znana receptura. Wiem
tylko, że musi być ono gronowe. Gdy na uroczystych mszach
przyjmowałem Eucharystię pod dwiema postaciami,
miałem możliwość skosztowania tego wina. Miejmy
zaufanie do tego wina, które Jezus zamienił w swoja krew.
Szczęść Boże!

Anna Abramek
TA HISTORIA WYDARZYŁA SIĘ WPRAWDZIE ROK TEMU,
ALE WYDARZYŁA SIĘ NAPRAWDĘ
- Przyjedź na Wojnów tłumaczyć
z rosyjskiego - usłyszałam
w komórce głos syna.
- Dlaczego, przecież miało być
z włoskiego? - zdziwiłam się.
- Zobaczysz.
I zobaczyłam.
„To Stefan”. Przyjaciele przedstawili mi szczupłego,
stosunkowo młodego mężczyznę o smagłej twarzy,
łagodnych
oczach
i ujmującym dziecięcym uśmiechu. Wyjaśnili mi, że ktoś
z ich wspólnoty zgarnął Stefana ok. 60 km od Wrocławia
i przywiózł Go do nich prosząc o nocleg i pomoc.
„A wiesz, podróżnych w dom przyjąć …” Zresztą On był
u kresu wytrzymałości fizycznej! – „Trzeba mu pomóc!”.
Rosyjski przydał się o tyle o ile. Dużo
przydatniejsze
było
machanie
rękami,
obrazki
i predyspozycje teatralne. Stefan okazał się być Bułgarem,
pasterzem z okolic niedalekich Sofii, który pragnąc zarobić
godziwy grosz na utrzymanie powiększonej niedawno
rodziny, wybrał się do pracy do Niemiec. Został oszukany.
Ludzie, którzy obiecali Mu pracę zostawili Go na parkingu
zabierając wszelkie bagaże i paszport. Policja, do której się
zgłosił szukając pomocy, sprawdziła (jak?) dzwoniąc
dokądś (dokąd?) Jego tożsamość i odstawiła pod granicę.
Od granicy Stefan szedł robiąc trasę kilkudziesięciu
kilometrów dziennie. Bez jedzenia i ciepłej odzieży a na
dodatek z uszkodzonym kolanem. Po kilku dniach był po
prostu skrajnie wyczerpany. Wtedy, używając języka
przypowieści o dobrym Samarytaninie, zjawił się człowiek,
który „wsadził go na swoje bydlę” (tzn. do auta) i przywiózł
do moich przyjaciół.
No i tu zaczęła się już inna opowieść, z powodu
której ta historia poczekała rok, byście ją poznali. Opowieść
o narodzinach Jezusa. Bo wiecie, patrzyłam na tych moich
przyjaciół, na ich radość, że mogą pomóc, na entuzjazm
w pokonywaniu biurokratycznych barier i trudności
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(a wierzcie mi, że było ich niemało), na szczerą hojność
w obdarowywaniu (trzeba było mniej więcej odtworzyć
stan posiadania Stefana, ale też pomyśleć o żonie, dwójce
maluchów i o powodach, dla których wyruszył z domu…),
patrzyłam na ich gościnność, dobroć i niestrudzone
poszukiwanie szczęśliwych rozwiązań, na uśmiech pomimo
zmęczenia… – patrzyłam i myślałam o zbliżającym się
wówczas Bożym Narodzeniu i o błąkających się od domu do
domu Józefie z brzemienną Maryją… Czy ja bym tak
potrafiła po prostu zabrać do domu brudnego, chorego,
śmierdzącego, bezdomnego człowieka, który nie posiada
nic prócz siebie samego? Czy zaryzykowałabym przyjąć pod
swój dach obcego, nic o nim nie wiedząc? A Ty, drogi
czytający te słowa współparafianinie, co Ty byś zrobił?
Mieć odwagę serca…
Sprzątamy i ozdabiamy nasze domy na Święta,
przystrajamy choinkę, kładziemy pod nią prezenty, a na
zastawionym mniej czy bardziej stole, stawiamy jedno
puste nakrycie… Tradycyjnie puste.
Nie staram się naiwnie proponować komukolwiek
by zgarniał panoszące się po ulicach i łąkach watahy ludzi
nieraz nietrzeźwych i sadzał w domu za wigilijnym stołem.
Próbuję tylko przypomnieć o wartościach, które ukrywają
się pod tym pustym talerzem. Bo przecież w istocie chodzi
o dostrzeżenie, że inne dziecko boże jest w potrzebie i że ja
ją mogę zaspokoić. Nasz Ojciec Święty mówił
o „sprawiedliwym rozdziale dóbr” a papież Franciszek
wskazuje na skromność i ubóstwo. Czy w naszych domach
nic nie leży odłogiem i czy nic się nie marnuje?
Sprawdziłam już, ile radości potrafi sprawić komuś rzecz
od lat leżąca w pawlaczu w przedpokoju albo sprzęt
kurzący się w piwnicy… A jeśli można prócz tego
zrezygnować z czegoś dla siebie, by obdarzyć bliźniego –
czyż nie pięknie i lekko na sercu? A jeśli nie mam nic, prócz
z trudem, wykrojonego czasu i własnego towarzystwa – też
wspaniale, bo istnieją hospicja, domy seniorów, szpitale,
domy dziecka. A jeśli i czasu mi naprawdę brak? - to jeszcze

mogę włączyć się do pogotowia modlitewnego, albo po
prostu rozejrzeć po ludziach dookoła, czego im niedostaje
i ofiarować im modlitwę, by to Bóg się zatroszczył o ich
niedostatek. Tylko jednego nie wolno mi robić – zamykać
drzwi przed Maryją, Józefem i Jezusem, którzy właśnie
u mnie szukają schronienia…
Stefan, MUZUŁMANIN spod Sofii, wracał do siebie
z przekonaniem, że w osobach moich przyjaciół spotkał
Boga Żywego i że w kraju Papieża Polaka cuda dzieją się na
porządku dziennym.
Moi przyjaciele ze wspólnoty Kościoła Domowego za
przywilej i wyróżnienie poczytali sobie możliwość

goszczenia u siebie prostego pasterza, Stefana. Mocno
utwierdziło ich to w przekonaniu, że Bóg potrafi nas
nawiedzać w niepozornej i lichej postaci i że troszczy się
i wspiera ludzi o sercu dziecka, pomimo ich niezaradności
życiowej.
Co do mnie, ufam całym sercem, że budowanie wielkiej
i wspaniałej Cywilizacji Miłości to układanie wielu
drobnych cegiełek… Jestem też przekonana, że spośród
choinkowych prezentów najważniejszy jest ten często
niewidoczny, bo niematerialny, dar dla Jezusa. Czy w tym
roku już macie jakiś?

Elżbieta
WRACAJĄC DO DAWNEJ PARAFII…
W latach 1946-1998 mieszkałam na Przedmieściu
Oławskim, najpierw na ul. Kościuszki, następnie na
ul. Traugutta. Należałam przez to wiele lat do parafii
Św. Józefa Rzemieślnika. Choć obecnie na msze
i nabożeństwa chodzę do dużego i pięknego kościoła
Św. Augustyna przy ul. Sudeckiej, to myślami, a niekiedy też
gościnną obecnością, wciąż wracam do małego i prostego
kościoła Św. Józefa Rzemieślnika na ul. Krakowskiej. Parafię
prowadzili Misjonarze Św. Wincentego a Paulo, którzy
zajmowali się także katechizacją. Uczęszczaliśmy na nią do
szkół podstawowych przy ul. Świstackiego, na terenie
dzisiejszego Gimnazjum nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego
nr 4 z racji tego, że Szkoła Podstawowa nr 96 jeszcze nie
istniała. Nasz katecheta, ks. Walenty Pieczka CM,
nazywający nas Aniołami, miał fantastyczny kontakt
z dziećmi i młodzieżą, co sprawiało, że był fantastycznym
nauczycielem i wychowawcą motywującym do pogłębiania
wiary i poszerzania rozumu. Choć minęło 65 lat, to do dziś
pamiętam wiesz recytowany dla niego przeze mnie
w imieniu uczniów, którego nauczyła mnie mama:
Przewielebny Księże Katecheto, w dniu Twoich Imienin,
składamy Ci najserdeczniejsze życzenia: aby Bóg obdarzył

Cię wszystkim, ku czemu wyrywa się Twoja szlachetna dusza.
My, jako uczniowie, prosimy Boga jako rozdawcę łask, aby
udzielił Ci zdrowia ciała, spokoju ducha i wiecznej
szczęśliwości.
Gdy pierwszy raz udałam się na mszę do kościoła,
zrobił on na mnie wrażenie, które na zawsze pozostanie
niezmienne. Niewielki, ale nie przytłaczający, ciemny, ale
nie ponury, zwyczajny, ale tak bardzo elegancki. Przez lata
zmieniał swój wystrój, ale pozostawał ubogi i dla ubogich,
czyli taki jakiego pragnąłby go jego założyciel, Chrystus.
Czuć w nim obecność Jezusa, wiszącego na Krzyżu
wspartym na Hostii, kryjącego się w Monstrancji,
pukacjącego do naszych serc. W nim przyjęłam Sakrament
Bierzmowania, moja młodsza siostra, Irena, przystępowała
do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, moja starsza
siostra, Maria, brała ślub, zaś z biegiem lat swoje
uroczystości przeżywały nasze dzieci, a nawet wnuki.
Obchodziłam w nim wiele świątecznych i zwykłych dni, jak
też nocy, gdy przykładowo szłam na pasterkę.
Przychodziłam z radościami i smutkami, wychodziłam
natomiast zawsze napełniona siłą.

Julia Cypryjańska
KSIĄŻKA – PO CO NAM TO?
Czytając,
poszerzamy
zasób słów, utrwalamy gramatykę
i ortografię… „bla, bla, bla…
przecież wszyscy o tym wiedzą,
zresztą na co to komu, nie chce mi
się, idę na kompa.” Taka jest
reakcja przeciętnego nastolatka,
kiedy w prezencie od cioci dostaje
książkę zamiast nowej gry. Potem
okazuje się, że napisanie wypracowania jest trudniejszym
zadaniem niż odnalezienie zielonego słonia z kokardą na
ogonie.
Niestety tak reagują również dorośli ludzie.
Wykręcają się od czytania książek argumentami typu:
dzisiaj nie mam czasu, jestem zmęczony, nie chce mi się, to

jest nudne, a w telewizji leci nowy odcinek „Mody na
sukces”. A statystyczny Polak czyta jedna książkę rocznie.
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” tak to określiła Wisława Szymborska.
W pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem. Czytanie rozwija
naszą wyobraźnię. Kiedy zanurzmy się w lekturze, nie
myślimy o problemach szarego życia. To pomaga nam się
odprężyć.
A co z ludźmi, którzy nie czytają książek? Ich jedyną
rozrywką jest komputer? Wielogodzinne granie nie jest
zbyt kreatywnym zajęciem i zubaża intelektualnie.
Swoją drogą to ciekawe, że Fundacja „Cała Polska czyta
dzieciom” została podniesiona do rangi ważnego czynnika
rozwoju społecznego. Czyżby było aż tak źle? Nie jest źle,
jest tragicznie.
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Ewa Mazurek

O RÓŻAŃCU RAZ JESZCZE...

Dopiero,
co
pisaliśmy
o różańcu świętym, a tymczasem
skończył się miesiąc październik,
wraz
z
nim
natomiast
nabożeństwa
różańcowe
i fatimskie, a nawet listopadowe
wypominki. Nie możemy jednak
zapomnieć, jak ważne jest,
w naszym codziennym życiu, odmawianie różańca
świętego. Bez Maryi i Jej wszechmocnego wstawiennictwa
jesteśmy bezradni w tak wielu sytuacjach. Pamiętajmy
o tym, bo Maryja nie narzuca się nam. Przychodzi, by nas
wesprzeć, bronić a gdy trzeba ostrzec lub upomnieć. By
ukazać nam jedyną Drogę, którą jest Jezus Chrystus. Maryja
tak bardzo prosi nas byśmy odmawiali codziennie różaniec,
gdyż on jest naszą najskuteczniejszą bronią w walce ze
złem tego świata. Nie zniechęcajmy się, trwajmy mocni na
tej pięknej modlitwie. Dla umocnienia w tym
postanowieniu przeżyjmy jeszcze raz pewną niezwykła
historię. Nagle potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem.
Niewidzialna siła uniosła mnie w górę, wstrząsała mną,
rzucała, wirowała niczym liściem podczas jesiennej
zawieruchy. Ośmiu niemieckich jezuitów, pełniących
posługę misyjną w Japonii, przeżyło skutki wybuchu bomby
atomowej — zarówno te niszczące, bezpośrednie, jak
i śmiercionośne następstwa. Byli wśród nich: o. Hubert
Schiffer (1915-82), o. Hugo Lassalle (1898-1990),
o. Wilhelm Kleinsorge (1907-77) i o. Hubert Cieślik.
Godz. 8;16
W poniedziałek, w święto Przemienienia Pańskiego,
6 sierpnia 1945, ojciec Hubert Shiffer po odprawieniu
porannej Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej
Wniebowziętej w Hiroshimie udał się, jak zawsze, na
śniadanie na plebanii. Właśnie zaczynał jeść, gdy całą
przestrzeń wokół ogarnął niemal oślepiający błysk. Kapłan
myślał, że to wybuchł któryś z tankowców, stacjonujących
w pobliskim porcie. Była godzina 8;16.
Po latach jezuita opowiadał: Nagle potężna eksplozja
wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła uniosła mnie w
górę, wstrząsała mną, rzucała, wirowała niczym liściem
podczas jesiennej zawieruchy. Następnym faktem, jaki
o. Shiffer sobie przypominał, był widok pustki wokół. Leżał
na ziemi, rozglądał się i nie widział żadnych budynków,
domów, dworca kolejowego. Wszystko zostało zrównane
z ziemią. Jednak szkody, jakie odniósł na własnym ciele, to
zaledwie kilka kawałków szkła utkwionych w karku. Poza
tym nie doznał żadnych poważnych urazów ani oparzeń.
Dom misyjny, w którym przebywał ze swymi współbraćmi,
znajdował się zaledwie osiem przecznic (ok. 1 kilometra)
od centrum zniszczeń — nie było to epicentrum, bo
detonacja „Chłopczyka” (angielska nazwa bomby to „Little
Boy”) nastąpiła na wysokości 580 metrów nad miastem.
Ostał się dom jezuitów oraz częściowo zniszczona katedra co ciekawe, nietknięte pozostały figury Najświętszego Serca
Jezusa Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi. Poza tymi
dwoma budynkami wkoło zalegały zgliszcza, tworzące
przerażającą pustynię gruzu i złomu. Nawet nie było zwłok
zabitych, te, bowiem w temperaturze 2-3 tysięcy stopni
Celsjusza (jaka panowała w tym rejonie) wyparowały
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momentalnie. Jeśli ktoś znajdował się trochę dalej, to się po
prostu zwęglił.
Dlaczego ocaleli?!
Fakt przeżycia w bliskości wybuchu, a więc
przeogromnej temperatury i potężnej fali uderzeniowej
(1500 km/h), wprawił wszystkich w zdumienie. Jednakże
jeszcze większe zdziwienie wzbudził brak następstw
wysokiego
oddziaływania
radioaktywnego.
Nie
pozostawiano wątpliwości, że organizm po tak dużej dawce
napromieniowania obumrze — zacznie się po prostu
rozkładać, jak to miało miejsce w przypadku tysięcy ofiar
następstw wybuchu. Co do ocalałych jezuitów lekarze
konsekwentnie twierdzili, że pojawią się rany i pęcherze.
Prawie 200 razy poddawano ich specjalistycznym
badaniom, jednak niczego złego nie stwierdzono. Żaden
z księży nie zachorował na chorobę popromienną, a każdy
z nich przeżył jeszcze kilkadziesiąt lat. Przemawiając
w amerykańskiej telewizji, o. Hubert Schiffer zaświadczył,
że swoje i współbraci ocalenie zawdzięcza Maryi: W tym
domu codziennie był odmawiany wspólnie różaniec. Żyliśmy
tu orędziem Fatimy. Mówi się, że pół roku wcześniej miasto
odwiedziło dwóch mistyków ostrzegających przed
nadejściem wielkich zniszczeń. Wzywali oni do nawrócenia,
pokuty i modlitwy różańcowej. Nawoływali do życia
w stanie łaski uświęcającej i częstego przyjmowania
sakramentów. Po ataku okazało się, że bomba została
zrzucona o 5 mil od zaplanowanego celu i spadła
na dzielnicę zamieszkaną przez katolików. Podobnie było
w Nagasaki, gdzie bomba minęła się z zaplanowanym celem
o 3, 5 mili. Akurat i te okolice zamieszkiwali katolicy.
Znana jest powszechnie wypowiedź dr Stephena Rineharta
z Departamentu Obrony USA, fizyka, autorytetu
w dziedzinie rozszczepiania atomów, jakie się dokonuje
w trakcie wybuchów jądrowych: W odległości jednego
kilometra od wybuchu panuje temperatura od dwóch i pół
do trzech tysięcy stopni Celsjusza, a fala ciepła uderza
z prędkością dźwięku napierając z ciśnieniem większym niż
600 psi (ponad 40 atmosfer). Siedziba jezuitów powinna
być ponad wszelką wątpliwość zniszczona. W takich
warunkach nie jest możliwe, aby ktokolwiek przeżył. Nikt
nie powinien zostać przy życiu w odległości jednego
kilometra. Ani w odległości dziesięć razy większej —
dziesięć do piętnastu kilometrów od epicentrum wybuchu.
Widziałem, jak rozpadały się ceglane ściany szkoły
podstawowej. Sądzę, że zaledwie kilka osób, które nie
uległy całkowitemu spaleniu, przeżyło. Ale umarły one na
raka w ciągu następnych piętnastu lat. Widok z epicentrum
wybuchu, gdzie znajdował się kiedyś szpital (Shima
Hospital), w pobliżu domu jezuitów, pokazuje, że pozostały
dwa budynki nietknięte. Sądzę nawet, że w budynkach
widoczne były okna. Jednym z nich był kościół oddalony
kilkaset metrów od pierwszego budynku, którego ściany
wciąż stały, jedynie zniknął dach. Departament Obrony
nigdy oficjalnie nie skomentował tego wydarzenia.
Przypuszczam, że zostało ono zaklasyfikowane, jednak
nigdy nieporuszane w literaturze przedmiotu. Sądzę, że jest
możliwe, iż jezuici zostali poproszeni o to, aby nigdy nie
wypowiadali się na ten temat.

Anna Józefczak
ROZGRZEJ SWOJĄ DUSZĘ
W
ostatnią
niedzielę
listopada otworzyła swoje podwoje
kawiarnio-czytelnia o miłej dla serca
nazwie - Rozgrzej Duszę. Mieści się
ona przy księgarni Domini Canes, na
placu
Dominikańskim,
w
podziemiach
kościoła
oo.
Dominikanów. Marzenie o takim
miejscu towarzyszyło mi od wielu
lat... Chciałam, aby powstało miejsce
przyjazne, spokojne - pozwalające nakarmić
ciało i duszę. Nie było łatwo, pojawiało się
wiele różnych przeszkód, ale wreszcie, przy
dużym
współudziale
moich
współpracowniczek, udało mi się stworzyć
miłe miejsce w samym centrum Wrocławia
dla tych z Państwa, którzy w zgiełku miasta
poszukują
odrobiny
wytchnienia.
Zapraszamy miłośników dobrej kawy,
pysznej herbaty, domowego ciasta, ciszy,
spokoju i książek. Wzbogaciliśmy naszą
ofertę o wyjątkowe produkty: miody
i
lecznicze
ziołomiody
z
pasieki
umiejscowionej
w
sercu
Puszczy
Białowieskiej, ziołowe mieszanki ojca
Klimuszki oraz mieszanki ziołowe i słodycze
z Sanktuarium Rodzin w Leśniowie.
Wkrótce pojawią się herbatki według
receptur pani Korżawskiej. W naszej
kawiarni jest jedna szczególna półka z
książkami. Każdy może na niej postawić

książkę, którą już przeczytał, oddać ją i wziąć inną.
Chciałabym podzielić się z Państwem jedną swoją refleksją,
która przyszła mi do głowy w dniu otwarcia kawiarenki:
otóż, jeśli wytrwale prosimy Boga, jeśli cel jest dobry i miły
Panu Bogu, daje On siłę, stawia na naszej drodze życzliwych
ludzi i wszystko inne, co potrzebne, byśmy mogli spełniać
swoje marzenia. Powiem więcej, obdarowuje On ponad
wszelką spodziewaną miarę. Życząc wszelkiego dobra z
serca zapraszam Państwa do odwiedzin naszej Kawiarenki.

Z KART HISTORII KOŚCIOŁA...
Krystyna Wszelaka
WYKŁAD O POWSTANIU KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA. CZ. 2
Poświęcenie
W poniedziałek 25.09.1933

r.
o godzinie 600 rano zabrzmiał po raz
pierwszy dzwon kościoła św. Józefa.
Obwieścił wielką uroczystość –
poświęcenie nowego kościoła.
Wzdłuż drogi prowadzącej
do kościoła, którą oblegały tłumy,
wisiały girlandy. Około 630 przybył kardynał Adolf Bertram,
zarząd kościoła św. Maurycego, przedstawiciele Zarządu
Kościelnego i wraz ze swoimi sztandarami kilka delegacji
kościelnych. Około 60-ciorga dzieci z Katolickiej Szkoły
Ludowej nr 11 pozdrawiało Kardynała gdy mały chłopiec
wręczał Mu bukiet róż. W słowach powitania ksiądz Paul
Peikert podziękował Kardynałowi za przybycie i wyraził
swoją radość z pomyślnego zakończenia budowy kościoła.
Wśród licznie zgromadzonych gości było wielu
duchownych, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji,
nadburmistrz Rady Miejskiej oraz inni przedstawiciele

władz miejskich. O godzinie 700 Kardynał Bertram
przystąpił do poświęcenia nowego Domu Bożego.
Po tej uroczystej ceremonii o 915 rozpoczęła się
msza pontyfikalna. Pierwszą mszę świętą w nowym Domu
Bożym celebrował Kardynał Adolf Bertram, któremu
asystowało kilku kapłanów, w tym przyszły proboszcz
parafii św. Józefa - ksiądz Walter Lassmann. Kościół był
wypełniony do ostatniego miejsca, a ludzi ciągle
przybywało. Przez okrągłe okna, do wnętrza kościoła
wlewały się promienie słoneczne, które jeszcze bardziej
rozświetlały blask świec. Kardynał Bertram z ambony
kierował do wiernych słowa podziękowania i pouczenia.
Kazanie wyznaczały słowa Ewangelii wg. św. Jana.
Dziękował wiernym i ofiarodawcom za wzniesienie nowego
Domu Bożego, podkreślał jak wielkie znaczenie ma on dla
Przedmieścia Oławskiego. Całą podniosłą uroczystość
uświetniał chór kościelny z kościoła św. Maurycego, który
śpiewał przy akompaniamencie muzyki.
Uroczystości związane z poświęceniem kościoła
kończyło wieczorne spotkanie w dużej sali Domu św.
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Wincentego przy obecnej ulicy Frycza-Modrzewskiego 1-3.
Wiernych i czcigodnych gości powitał ksiądz Seifert, który
zebranym jeszcze raz przypomniał historię budowy
kościoła i trudności ekonomiczne towarzyszące temu
przedsięwzięciu. Z kolei Kardynał Bertram w swoim
wystąpieniu, ze szczególną satysfakcją podkreślił, że nowy
kościół katolicki jest pierwszym we Wrocławiu, który
powstał z własnych funduszy wspólnoty kościelnej.
W sali, również wypełnionej do ostatniego miejsca,
przy gromkich oklaskach, Kardynał Bertram na pierwszego
duszpasterza kościoła św. Józefa wyznaczył księdza
Waltera Lassmanna, który w serdecznych słowach
podziękował za życzenia szczęścia z okazji przydzielenia
mu nowego zadania duszpasterskiego w dużej społeczności
miejskiej, pośród wiernych której jest wielu biednych
potrzebujących troski i pomocy. Również bardzo
serdecznie
podziękował
swoim
współbraciom
z macierzystej wspólnoty kościelnej za szczęśliwą wspólną
pracę, a nową wspólnotę poprosił o zaufanie i oddanie oraz
obiecał, że otoczy ją niezwykłą troską w dalszej organizacji
nowego kościoła.
Głównym punktem tego wieczoru była przemowa
franciszkanina Odilo Schmidta, który przypomniał, że
w średniowieczu Wrocław uchodził za miasto kościołów
i klasztorów. Także w minionych latach katolicki Wrocław,
mimo ekonomicznie niekorzystnego czasu dla budowy
kościołów, miał odwagę przeciwstawić się panującemu
opętaniu. W czasie inflacji Wrocław otrzymał dziewięć
nowych kościołów katolickich, do których dołączył właśnie
poświęcony kościół św. Józefa. W swojej przemowie Ojciec
Schmidt również patriotycznie podkreślił, że wiara
i oddanie kościołowi są w ścisłym powiązaniu z miłością do
ojczyzny. Uroczysty wieczór uświetnił występ chóru
szkolnego oraz chóru kościelnego z kościoła św.
Maurycego. Zapowiedziano także, że we wtorek 26.09.1933
r. o godzinie 700 będzie celebrowana msza w intencji
żyjących i zmarłych darczyńców nowego kościoła św.
Józefa.
Sztandar
W pierwszą rocznicę powstania kościoła, zebrała
się jego administracja w celu poświęcenia sztandaru
ufundowanego przez Kongregację Mariańską. Z tej okazji
administrator kościoła św. Józefa - ksiądz Walter Lassmann
- zaplanował odprawienie uroczystej mszy. Gdy chorąży
stał w prezbiterium ze sztandarem, który na niebieskim tle
miał wizerunek Chrystusa, ksiądz Lassmann wypowiedział
słowa poświęcenia. Mszę celebrował Radca Konsystorialny
dr Jedin, a chór kościelny św. Józefa, pod kierownictwem
dr Schwanke, śpiewał mszę św. Anny Op. 15 Grubera oraz
pieśń „Serce Jezusa”. W swoim kazaniu ksiądz Lassmann
bardzo dosadnie napomniał, szczególnie mężczyzn,
o potrzebie oddania dla naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa i sumiennym wypełnianiu obowiązków
katolickich w każdej sytuacji życiowej. Po mszy Zarząd
Kościelny, przy filiżance kawy, zebrał się w pięknie
przyozdobionym pomieszczeniu ochronki i ustanowiono, że
dzień poświęcenia sztandaru będzie kolejnym dniem, który
na stałe wejdzie do kalendarza uroczystych obchodów
wielkich wydarzeń w kościele św. Józefa. Zebrani wspólnie
odśpiewali pieśń „Dom Boży pełen chwały patrzy” i w miłej
atmosferze rozmów wysłuchali jeszcze kilku pieśni
wykonanych przez chór męski.

14

Droga Krzyżowa
Wnętrze, nie tak dawno wybudowanego Domu
Bożego, ciągle jeszcze było dość surowe, bez ozdób. Wierni
najboleśniej odczuwali brak Drogi Krzyżowej. Wieczorem
w środę popielcową dnia 06.03.1935 r. kościół św. Józefa
znowu świętował wielką uroczystość. Pieśnią „W cichą
noc”, odśpiewaną przez chór kościelny, rozpoczęła się
uroczystość poświęcenia Drogi Krzyżowej. Ojciec Odilo
Schmidt wygłosił kazanie, którego zebrany tłum słuchał
z zapartym tchem. Mówił o tym, że jeżeli ludzie chcą
podążać za Zbawicielem muszą w swoim życiu nieść swój
krzyż i swoją drogą przez mękę iść do Zbawiciela, a On
będzie ich prowadził. Po kazaniu, przy śpiewie chóru
„Święty jest nasz Pan”, nastąpiło poświęcenie, już
zawieszonych na ścianach obrazów 14 stacji oraz
poświęcenie, przygotowanych na stole, 14 krzyży, które
następnie kolejno zawieszono na ścianach. Pierwszej mszy
Drogi Krzyżowej towarzyszyło wzruszająco odśpiewane
„Stabat Mater”. Wysłuchane „Te Deum”, sakramentalne
błogosławieństwo oraz nieśmiertelne mozartowskie „Ave
verum” zakończyły kolejną wzniosłą uroczystość.
Poszczególne sceny męki Pańskiej przedstawiały
obrazy umieszczone na rzeźbionym drewnie lipowym
i były tak wkomponowane w przestrzeń, że ich delikatność
i powściągliwa barwa, potęgowały efekt ich odbioru.
Szczególną uwagę zwracało nowoczesne wyobrażenie
i przedstawienie scen męki Pańskiej. Producentem
obrazów był Georg Simon z Nysy.
Obraz
W środę 09.08.1936 r. wieczorem miała miejsce
kolejna wielka uroczystość, poświęcono bowiem arcydzieło
współczesnej sztuki sakralnej – monumentalny obraz
mozaikowy zawieszony na ścianie głównej prezbiterium.
Ołtarz główny stojący w dużej przestrzeni, który dotąd był
bez specjalnych ozdób, przez umieszczenie na ścianie tego
obrazu otrzymał niezwykle piękne i imponujące

wykończenie artystyczne, nadające całemu wnętrzu
kościoła zupełnie nowe oblicze. Artysta, który stworzył
obraz mozaikowy dla kościoła św. Józefa nie skopiował
wcześniejszej formy artystycznej przepięknych dzieł
mozaikowych starych włoskich kościołów, które we
wczesnym średniowieczu stworzyli bizantyjscy mistrzowie,
lecz ją przekształcił i sprowadził do niemieckiego odczucia
artystycznego i sposobu jego wyrażania. Przecudnie
dobrane błyszczące kolory z niezliczonej ilości małych
kawałeczków szkła, połączonych w obraz, stworzyły
górującą postać świętego Józefa będącego patronem tego
kościoła. Prawą ręką Święty obejmował małego Chrystusa,
a w lewej ręce trzymał lilię, symbol czystości i piękna
duszy. Postać biblijnego cieśli była otoczona srebrzyście

błyszczącymi promieniami. Patrząc na obraz widziało się
dobrotliwie surowe oblicze mężczyzny, które jednocześnie
wyrażało miłość ojca i majestatyczne dostojeństwo
Świętego. Do stóp postaci, klęcząc na unoszących się
w powietrzu obłokach, podążały dwa śpiewające anioły,
z których jeden trzymał książkę, a drugi lirę. Pod obrazem,
na całej szerokości ściany, umieszczony był złocony napis:
„Przyjdźcie wszyscy do Józefa, Ojca utrudzonych”. Cały
obraz, który został wykonany w ciągu czterech miesięcy
w
pracowni
artystycznej
Franza
Manerschena
w Monachium, miał średnicę 4,6 m. Gdy do kościoła, na
uroczystą mszę przyszli wierni i wypełnili go do ostatniego
miejsca, obraz był już zawieszony na ścianie, ale zasłonięty.
Dopiero gdy ksiądz Peikert, administrator Lassmann
i wikary Hanel – wypowiedzieli słowa modlitwy

poświęcenia, odśpiewano pieśń „O Józefie ukochany”,
spadła zasłona i promienie mozaiki po raz pierwszy
rozjaśniły serca wiernych. Ksiądz Peikert ciepło przemówił
do zebranych i podziękował licznym ofiarodawcom, którzy
przekazali znaczne środki finansowe. Tę podniosłą
uroczystość zakończył śpiew chóru kościelnego i szkolnego.
Po
zainstalowaniu
obrazu,
w
1936
r.
przeprowadzono w kościele jeszcze ostateczne prace
wykończeniowe i naprawcze. Między innymi pomalowano
ściany
prezbiterium,
wyremontowano
zakrystię,
wyszlifowano i polakierowano schody prowadzące na
emporę organową, usprawniono wentylację kościoła oraz
dla lepszego oświetlenia przedłużono o 2,5 m linę
żyrandola.
(ciąg dalszy w następnych numerach)

POEZJA…
Zofia Sabat
ORZEŁ NARODU POLSKIEGO
Orle Biały, Znaku Polski,
Który ponownie przyjąłeś Koronę
jako dowód pełnej polskości.
Wznieś się wysoko ponad przestworza,
aż do Tronu Bożego
i złóż hołd uwielbienia
od pojednenego Ludu Polskiego.

krzyżówka...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. Zakończyliśmy go, Rok...
2. Kraj dotknięty kataklizmem,
który wspieraliśmy swoimi ofiarami
3. Ojciec Tomasz ..., obecny na
spotkaniu wspólnoty modlitewnej Ojca Pio
4. Otrzymują je dzieci do
rozwiązania w domu
5. Kute naczynie na wino
6. Św. Katarzyna ..., której został
objawiony Cudowny Medalik
7. Patronka śpiewu i muzyki
kościelnej
8. ... Maryjny, wspólnota mająca
spotkania w każdy 27 dzień miesiąca
9. Jeden z filmów wyświetlonych
w salce św. Józefa.
10. Jakie musi być wino mszalne.
11. Czynność wykonywana przy
wejściu procesyjnym, np. ołtarza
12. Jeden z patronów ministrantów
13. Funkcja liturgiczna
upoważniająca do prowadzenia śpiewu
14. Kończy obrzędy wstępne
15. Np. wg Św. Mateusza
16. Idzie z kadzielnicą

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 grudnia.
W minionym miesiącu nagrody wygrali: Ks. Daniel Łuczak CM, Barbara Zarzycka i Elżbieta Drużkowska. Gratulujemy!
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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

PIĘKNO ZAMKNIĘTE W SZLACHETNEJ PROSTOCIE

Na krakowskim Stradomiu znajduje się należący do Misjonarzy
Św. Wincentego a Paulo seminaryjny kościół z ogrodem i klasztornymi
zabudowaniami. Na wrocławskim Przedmieściu Oławskim znajduje się
kościół Św. Józefa Rzemieślnika z ogrodem i zabudowaniami
klasztornymi, który został nazwany „małym Stradomiem” (i… został
objęty przez Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo). Właśnie mija 80 lat od
momentu, w którym odprawiono w tym kościele pierwszą Mszę Świętą.
Kościół ma tak naprawdę dwóch patronów: oficjalnego, Św.
Józefa Rzemieślnika, a także nieoficjalnego, Św. Wincentego a Paulo,
czyli założyciela obecnego przy parafii Zakonu Misji. Tak jak oni, jest
piękny swoją szlachetną prostotą i w tym najprawdopodobniej tkwi
również jego fenomen, przyciągający do niego wszystkich pokornych
oraz utrudzonych. Geograficznie położony na Przedmieściu Oławskim,
we wschodniej strefie Wrocławia, tworzy parafię dla pięciu tysięcy osób
z takich ulic jak: Kościuszki, Więckowskiego, Traugutta, Krakowska, czy
Na Niskich Łąkach. Historycznie młody, ale dotknięty zawieruchą
równie wielką jak te, które nawiedzały od wieków inne stare kościoły.
Zamysł postawienia świątyni pojawił się jeszcze w czasie
I wojny światowej, ale do jego ziszczenia doszło już w czasie pokoju.
Budowla ostatecznie stanęła w 1933 roku, lecz nie na długo, bo wraz
z nadejściem Oblężenia Wrocławia w 1945 roku, kończącego II wojnę
światową, poszła ona z dymem. Pierwszy proboszcz parafii, Walter
Lassman, mówił o destrukcyjnych wówczas płomieniach ognia i iskrach
jako o przepysznym pokazie fajerwerków, o samym kościele natomiast
pisał on następująco: „W Wielki Czwartek obrócono kościół i przyległe
budynku w popiół. Aby to dzieło zagłady przeprowadzić z całą
Monstrancja oraz Krzyż na tle Hostii
gruntownością, zużyto osiem pojemników z benzyną. (…) Zniszczony
[fot.: Grzegorz Sobczak]
kościół robił wstrząsające wrażenie, przypominając o końcu świata,
kiedy wszystko obsunie się w ruinę”1 – Lassman za najstraszniejsze uznał, że doprowadził do tego nie Szatan a człowiek, za
najpiękniejsze uznał jednocześnie, że inni ludzie, z miłości do Boga, w szybkim tempie zabrali się do wskrzeszenia tego, co
upadło. W 1946 roku kościół ponownie wzniesiono ze zgliszczy, choć powróciły do niego Msze Święte i nabożeństwa, to
jego restaurowanie trwało przez kolejne dekady.
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika to nie tylko kolejne miejsce przeznaczone na odprawianie Mszy Świętych oraz
nabożeństw. To również budowla, która swoją modernistyczną świeżością, ożywia zapełniony wieloma kunsztownymi,
lecz szablonowymi świątyniami krajobraz nadodrzańskiego Wrocławia. A robi to już 80-ty rok.
Przysłowiowymi krokami zbliża się rok 2014, zbliżając nas do jubileuszu 90-lecia, aż wreszcie 100-lecia – oby los
pozwolił nam przeżyć w kościele Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu kolejne jubileuszowe i zwykłe lata równie pięknie, co
przeżyty w 2013 roku jubileusz 80-lecia…
1

W. Lassman, Moje przeżycia w Festung Breslau, Wrocław 2013, s. 210.

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
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek Jacek Zieliński, Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak
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Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
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