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Nowy Rok bieży, 
 w jasełkach leży, a kto, kto? 

Dzieciątko małe,  
dajcie mu chwałę na Ziemi. 

Dzieciątko małe,  
dajcie mu chwałę na Ziemi. 

 

Obfitości łask, zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, radości, 

miłości i pięknych chwil 
w Nowym Roku Pańskim 2014 
życzą Wszystkim Czytelnikom:  

 
Duszpasterze i Redakcja 

 
 

ZAPRASZAMY NA KONCERTY 
KOLĘD: 

 

poniedziałek, 6 stycznia, godz. 11.45  

Sakriversum 
UElectrogórale Zespół 

 

niedziela, 12 stycznia, godz. 11.45 

Orkiestra Hanys Band 

 

Także w styczniu: 
jasełka  

w wykonaniu Scholi parafialnej  
oraz  

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 96 
 
 

 

ROK 2013 W LICZBACH: 
 

 Liczba wiernych na
 niedzielnych Mszach: 750 

 Udzielone chrzty: 31 
 Pierwsza Komunia święta: 28 
 Bierzmowanie: 29 
 Sakrament małżeństwa: 11 
 Pogrzeby: 50 
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rok 2013 w naszej parafii... 
 

STYCZEŃ 
2-20. Wizyta duszpasterska. 
6. Wspólne kolędowanie i świętowanie wśród przedstawicieli grup i wspólnot parafialnych. 
13. Koncert kolędowy Hansy Band. 
18. Zmarł Ks. Jan Kubica CM (proboszcz naszej parafii w latach 1989-1998). 
24. Pogrzeb Ks. Jana w Krakowie z udziałem przedstawicieli naszej parafii. 
LUTY 
28. Uroczyste Te Deum za pontyfikat Benedykta XVI. 
MARZEC 
13. Radość z wyboru nowego papieża Franciszka. 
17-20. rekolekcje wielkopostne , które prowadził Ks. Piotr Klimczak CM 
17. Uroczyste przyjęcie nowych ministrantów i kandydatów 
19. Imieniny Ks. Proboszcza Józefa Kapiasa CM 
22. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii  
KWIECIEŃ 
13. 30-lecie Apostolatu Maryjnego w parafii z udziałem Ks. Jacka Wachowiaka CM – krajowego dyrektora 
MAJ 
1. Odpust parafialny, połączony z udzieleniem bierzmowania. Uroczystościom przewodniczył Ks. infułat Adam 
Drwięga. 
14. Imieniny Ks. Macieja Mroczka CM. 
19. Pierwsza Komunia święta. 
21-22. Peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża Bł. Jana Pawła II 
23. Pielgrzymka dzieci do Góry Świętej Anny. 
26. Rocznica Pierwszej Komunii świętej.  
30. Boże Ciało, któremu przewodniczył Ks. Jacek Tendej CM. 
CZERWIEC 
16. Ingres Arcybiskupa Józefa Kupnego - nowego metropolity wrocławskiego. 
21-22. Wrocławska Noc kościołów z udziałem naszej świątyni. 
23. Msza dziękczynna za 3 lata posługi Ks. Proboszcza Józefa Kapiasa CM 
24. Pokaz filmu The Human Experience. 
30. Uroczyste powitanie Księdza Proboszcza Stanisława Basiuka CM 
30. Wyjazd ministrantów i lektorów do Piekar na rozgrywki sportowe o Puchar Wizytatora 2013. 
LIPIEC 
1.-6. Wczaso-rekolekcje dla scholi w Piwnicznej Zdrój. 
5. Powrót z Pucharem za III miejsce w rozgrywkach dla lektorów. 
27. Coroczna pielgrzymka Apostolatu Maryjnego do Częstochowy. 
28. Wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza do Sopotu. 
SIERPIEŃ 
5. Powrót L.S.O. z Sopotu. 
5-10. wymiana okien w kościele. 
WRZESIEŃ 
18. Wspólne świętowanie dzieci i młodzieży z okazji święta Św. Stanisława Kostki. 
25. 80-ta rocznica poświęcenia naszego kościoła. 
28-29. Uroczystości jubileuszowe z udziałem Ks. Wizytatora Kryspina Banko CM. 
PAŹDZIERNIK 
7. Otwarte spotkanie redakcji gazetki Święty Józef Rzemieślnik. 
12. Pielgrzymka Żywego Różańca do Barda śląskiego. 
19. Piesza pielgrzymka do Trzebnicy. 
25-26. Wyjazd młodzieży do Warszawy na Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej. 
LISTOPAD 
5. Mszy św. i spotkaniu Grupy Modlitwy Ojca Pio przewodniczył O. Tomasz Kryger OFMCap. 
24. Ustanowienie nowych ministrantów i kandydatów. 
27. Święto Matki Bożej od Cudownego Medalika i imieniny Ks. Andrzeja Siemińskiego CM. 
GRUDZIEŃ 
6. Św. Mikołaj odwiedził naszą parafię. 
15-18. Rekolekcje adwentowe, które prowadził O. Tomasz Kryger OFMCap. 
19. Występ scholii z chórem III L.O. w kościele św. Bonifacego. 
20. Spotkanie opłatkowe dla scholi. 
23. Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i lektorów. 
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NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...    
  1 I - Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus 
  5 I - J 1,1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami 
  6 I - Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu 
12 I - Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa 
19 I - J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie 
26 I - Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 
 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
 

INTENCJA OGÓLNA: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi  
i wszystkich ludów. 
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus. 

 
AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 

 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Mateusza 5, 13-16. Zadanie uczniów Jezusa Chrystusa. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Ewangelia św. Mateusza zawiera wyjątek z „Kazania na górze”, który 
można zatytułować: „Zadanie uczniów Jezusa Chrystusa”. Uczniowie Chrystusa są solą dla ziemi, mają spełniać rolę 
soli, czyli zapobiegać moralnemu zepsuciu ludzi. Następnym zadaniem ucznia Chrystusa jest świecić, promieniować 
swoja dobrocią, mądrością i aktywnością. Nie ukrywać dobrych czynów, a raczej je eksponować, aby wszyscy ludzie 
je widzieli, a zwłaszcza, aby widziały je rzesze ludzkie, które szły za Chrystusem. Mowa Jezusa jest skierowana do 
wszystkich chrześcijan, a więc i do nas. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło 
życia (J 8, 12). Wszyscy chrześcijanie winni świecić przykładem własnego życia – jak pouczał św. Paweł pisząc do 
ukochanych wiernych w Filippi: Macie być między nimi w świecie niczym gwiazdy rozświetlające przestworza 
 (Flp 2, 15). Miasto położone na górze jest widoczne ze wszystkich stron. Jezus zachęca, aby nie ukrywać życia 
autentycznie chrześcijańskiego, a wręcz aby wszyscy widzieli dobre czyny i chwalili Pana, Ojca Niebieskiego. Miasto 
na górze to Kościół święty, a wszelkie światło stoi na świeczniku i nie przykrywa się go korcem, bo powinno świecić 
wokoło. Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie 
wyszło. Ogień rzucony przez Chrystusa na ziemię dał zalążek miłości chrześcijańskiej, która rozbłysła w sercach 
ludzkich i mocą Ducha Świętego płomień ten objął wszystkich chrześcijan. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA STYCZEŃ: PIERWSZY CEL APOSTOLATU MARYJNEGO - pogłębianie kultu Niepokalanej 
przez życie autentycznie chrześcijańskie. Wypełniając sumiennie nasze zadania jako uczniów Chrystusa, do czego nas 
zachęca styczniowa perykopa biblijna, możemy skutecznie oddziaływać po apostolsku na otoczenie. 
PATRONKA MIESIĄCA STYCZNIA:  Święta Boża Rodzicielka Maryja (1. stycznia). Od samego początku Bóg myślał  
o dziewicy z Nazaretu jako o przyszłej Matce swego Syna. W czasie Zwiastowania Maryja stała się Matką Boga. Jest to 
Jej najwyższy tytuł, źródło wszystkich innych Jej przywilejów. Na Górze Kalwarii Chrystus dał Swoją Matkę 
wszystkim ludziom, aby była ich duchową Matką i aby poprzez Nią mogli przyjść do Boga tak, jak On przez Nią 
przyszedł do nich. To święto obchodzone jest zamiast święta Macierzyństwa Maryi, pierwotnie przypadającego na 11. 
października, które zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 r. w celu upamiętnienia 1500-lecia soboru  
w Efezie w 431 r. 

 
AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 

 
PISMO ŚWIĘTE: Łk 18, 35-43 Niewidomy spotyka Jezusa 
TEMAT SPOTKANIA: Jezus obecny i bliski.  
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy, jako duchowe dzieci Ojca Pio, stawali się czytelną drogą dla bliźnich  
w odnajdywaniu Jezusa idąc krok w krok za człowiekiem przez życie. 

 
PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM... 

 
SAMSON I DALILA cz. I 24 I, godz. 18.45; cz. II 31 I, 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 do duszpasterskiego 
wykorzystania w Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku 

Drogie Siostry, drodzy Bracia! 
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy 
Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym 
rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji 
współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, 
że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach 
starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu 
wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla 
nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu  
i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia  
w rodzinie. 
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się 
przygotowujemy, przypomina, że prawda o instytucji 
małżeństwa jest „ponad wolą jednostek, kaprysami 
poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów 
społecznych i rządowych” (23 II 1980). Prawdy tej należy 
szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa” 
(GS 48). To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś 
bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą 
„dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz 
zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę oparł na fundamencie 
małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną 
 i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie 
właściwym środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże 
życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy. 
Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą 
normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, 
natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi 
nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski człowieka. Jak 
pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze 
niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka  
i świata. Muszą zatem budzić najwyższy niepokój próby 
przedefiniowania pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane 
współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender 
 i nagłaśniane przez niektóre media. Wobec nasilających się 
ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary życia 
rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by z jednej 
strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie 
chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją 
chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami płynącymi  
z propagowania nowego typu form życia rodzinnego. 
Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci 
przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych  
w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre 
ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną. Genderyzm 
promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością  
i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że 
płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się 
przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może 
swobodnie modelować i definiować, niezależnie od 
uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek 
może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest 
mężczyzną czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną 
orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które 
nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by 
społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego 
typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach  
o charakterze homoseksualnym.       
Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy  
z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec 
osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia 
społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie 
jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim 

zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-
zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de 
facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty 
mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie 
zbudowanej. 
Spotykamy się z różnymi postawami wobec działań 
podejmowanych przez zwolenników ideologii gender. 
Zdecydowana większość nie wie, czym jest ta ideologia, nie 
wyczuwa więc żadnego niebezpieczeństwa. Wąskie grono 
osób – zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, w tym także 
katechetów i duszpasterzy – próbuje na własną rękę 
poszukiwać konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. 
Są wreszcie i tacy, którzy widząc absurdalność tej ideologii 
uważają, że Polacy sami odrzucą proponowane im utopijne 
wizje. Tymczasem ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa 
i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne 
struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, 
działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji 
pozarządowych. W przekazach części mediów jest ukazywana 
pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemocy oraz dążenie do 
równouprawnienia. 
Wspólnota Kościoła w sposób integralny patrzy na człowieka 
 i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, 
psychiczno-kulturowy oraz duchowy. Nie jest czymś 
niewłaściwym prowadzenie badań nad wpływem kultury na 
płeć. Groźne jest natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć 
biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia 
społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw 
dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega 
niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci. To nie fakt 
istnienia dwóch płci jest źródłem dyskryminacji, ale brak 
duchowego odniesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba 
stale przezwyciężać. Kościół w żaden sposób nie zgadza się na 
poniżanie osób o skłonnościach homoseksualnych, ale 
równocześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność 
homoseksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że nie 
można społecznie zrównywać małżeństwa będącego 
wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem 
homoseksualnym.                    
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym apelem do 
rodzin chrześcijańskich, do przedstawicieli ruchów religijnych 
i stowarzyszeń kościelnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, 
aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć 
upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk 
wychowawczych. 
Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską 
edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo 
głośnych, środowisk, dysponujących niemałymi środkami 
finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania 
dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy 
instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie 
integralnej wizji człowieka. 
Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji 
małżeństw, rodzin oraz wychowywanych w nich dzieci. 
Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła 
rozumienia i widzenia prawdy w tym, co jest 
niebezpieczeństwem i zagrożeniem nie tylko dla rodziny, ale 
dla naszej Ojczyzny i całej ludzkości. Módlmy się także  
o odwagę bycia ludźmi wiary i odważnymi obrońcami Prawdy. 
Niech w podejmowaniu tego trudu wzorem do naśladowania 
oraz pomocą duchową będzie Święta Rodzina z Nazaretu, w 
której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus. 

W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Patrycja Kowalczyk  
    LITURGIA SŁOWA 
 
 W dzisiejszej katechezie dla 
dorosłych przyjrzymy się bliżej 
Liturgii Słowa Bożego. Jest to część 
Mszy świętej, w której Chrystus 
przemawia do swojego ludu, czy to 
przez usta kapłana, czy osoby 

świeckiej, karmiąc pokarmem jakim jest Jego Słowo. 
 

● Czytania Biblijne 
We wszystkie niedziele i uroczyste Msze święte są trzy 
czytania. Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Listów 
Apostolskich lub Apokalipsy, natomiast trzecie to słowa 
Ewangelii. Na dni powszednie przewidziane są dwa  
czytania, pierwsze ze Starego Testamentu, drugie  
z Ewangelii. Pierwsze i drugie czytanie powinno być 
czytane przez lektora, ewentualnie przez osobę świecką  
z ambony. Po każdym czytaniu na słowa: „Oto słowo Boże”, 
wierni odpowiadają : „Chwała Tobie Panie”. Jest to 
moment, w którym wyraźnie widać, że także kapłan jest 
słuchaczem słowa Bożego. 
 

● Śpiewy między czytaniami 
Psalm responsoryjny, jest to forma śpiewu po pierwszym 
czytaniu, nawiązująca do niego. Psalmu jak i czytań nie 
powinno się zastępować  innymi tekstami. Słowa pochodzą 
najczęściej z Księgi Psalmów. Psalm powinien być 
odśpiewany, ale dopuszczalna jest forma recytacji. 
Przed Ewangelią śpiewa się fragment wprowadzający do Jej 
treści, pomiędzy dwiema aklamacjami Alleluja. Wyjątkiem 
jest Wielki Post, gdzie Alleluja zastępowane jest przez 
aklamację na cześć Chrystusa: „Chwała Tobie słowo Boże” 
lub „Chwała Tobie, Królu wieków”. 
 

● Sekwencja 
Śpiewana część Liturgii słowa Bożego, pojawiająca się dwa 
razy w roku: w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 
tzw. sekwencja Wielkanocna rozpoczynająca się od słów: 
„Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary (...)” oraz 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zaczynająca się: 
„Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty (...)”. 
W czasie wykonywania sekwencji obowiązuje postawa 
siedząca. 
 

 Ewangelia 
Jest punktem kulminacyjnym Liturgii Słowa Bożego. 
Odczytywana przez kapłana lub diakona, poprzedzona 
modlitwą kapłana lub udzieleniem błogosławieństwa 
diakonowi. Czytanie Ewangelii rozpoczyna się od 
nakreślenia znaku krzyża na księdze i na sobie, a także 
okadzenia księgi w przypadku uroczystej mszy. Wierni 
recytują lub śpiewają aklamację przed: „Chwała Tobie 
Panie” lub po: „Chwała Tobie Chryste”  wyznając wiarę  
w to, że Chrystus jest obecny w słowach Ewangelii. Przy 
większych uroczystościach, np. podczas Mszy „prymicyjnej” 
można spotkać się ze Ewangelią w formie śpiewanej. 
 

● Homilia lub kazanie 
Homilia nawiązuje bezpośrednio do odczytanego słowa 
Bożego, natomiast kazanie jest to mowa okolicznościowa 

podczas uroczystości (np. święta Niepodległości). Homilie 
lub kazanie należy wygłaszać podczas wszystkich Mszy 
świętych w niedzielę i święta. Mogą być wygłaszane tylko 
przez kapłana lub diakona. Zalecane jest także głoszenie 
homilii w dni nieświąteczne w okresie Adwentu (np. na 
Mszy roratniej) czy też Wielkiego Postu. 
 

● Wyznanie wiary czyli CREDO 
Wypowiadane w niedzielę i uroczystości. Ma nam 
przypominać o przyjętym sakramencie chrztu świętego  
z równoczesnym jego odnowieniem. Może zostać 
zastąpione pytaniami: „Czy wierzysz...”, „Czy wyrzekasz 
się...”. Wyznanie wiary może być recytowane lub śpiewane. 
Na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem” wykonuje się głęboki skłon. 
 

● Modlitwa powszechna (wiernych) 
Moment kończący liturgię słowa Bożego, w którym 
zgromadzony lud zanosi do Boga swoje prośby. Kapłan 
rozpoczyna „zapraszając” wiernych do wspólnej modlitwy, 
następnie lektor, osoba świecka lub sam kapłan wypowiada 
krótkie intencje wyrażające błagania całej wspólnoty. 
Wierni natomiast w postawie stojącej przez słowa 
aklamacji: „Wysłuchaj nas Panie” lub krótkie milczenie 
wyrażają swoje błaganie. Zazwyczaj  wypowiadanych jest 4-
6 wezwań, w których to powinno się uwzględnić modlitwę 
przede wszystkim za Kościół, papieża, za rządzących, 
cierpiących, wspólnotę, czy np. nowożeńców  (w przypadku 
Mszy ślubnej),  Po ostatnim wezwaniu kapłan odmawia 
modlitwę kończąca. 



7 
 

Z ŻYCIA PARAFII... 

ADWENT 2013 W NASZEJ WSPÓLNOCIE 

 
 W poprzednim 
numerze zapowiadaliśmy 
co nas czeka  
w nadchodzącym 
Adwencie. Było tego 
wiele i Bogu dzięki wszystko zostało zrealizowane. Roraty  
o godz. 6.30 z adwentowym śniadaniem przyciągnęły 
dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Poczuliśmy się 
jak jedna wielka rodzina. Dla bezpośredniego 
przygotowania nas do świąt Bożego Narodzenia 
przeżyliśmy bardzo głębokie i ciekawie prowadzone przez 
Ojca Tomasza Krygera OFMCap. Wcześniej adorowaliśmy 

Najświętszy Sakrament (2 grudnia) oraz uczestniczyliśmy 
w modlitewnym czuwaniu (7 grudnia). A w ostatnie dni 
Adwentu zorganizowaliśmy trzy spotkania opłatkowe dla 
scholi (20 grudnia), ministrantów i lektorów (22 grudnia) 
śpiewając kolędy z karaoke i posilając się pysznymi 
ciastami przygotowanymi przez rodziców. 
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 

Ewa Mazurek 
 
         TRĄD
 

Choć od projekcji filmu The 
Human Experience minęło już 
trochę czasu, to jednak do dziś 
został mi w pamięci, szczególnie 
jeden z poruszanych w nim 
tematów, do którego pragnę w tym 

artykule nawiązać. Tym bardziej, że zbliża się ku temu 
najlepsza okazja, czyli 61 Światowy Dzień Walki z Trądem, 
który obchodzić będziemy w ostatnią niedzielę stycznia. 
Jest to również „okazja do uświadomienia nam na nowo 
potrzeby odbudowania w nas wyobraźni miłosierdzia. Bez 

niej, mimo postępu cywilizacyjnego rozwiniętych 
społeczeństw, trąd (którego rozwojowi sprzyjają m.in. głód 
i ubóstwo)  i inne zapomniane już dziś choroby będą dalej 
dziesiątkowały naszych najuboższych i najsłabszych braci”- 
pisał w zeszłym roku prezes Fundacji Follereau w jednym 
 z apeli na ten Dzień. 

Światowy Dzień Trędowatych ogłoszony został po 
raz pierwszy w 1954 r. przez wielkiego francuskiego 
filozofa, dziennikarza i humanistę Raoula Follereau, który 
całe swoje życie poświęcił ludziom biednym, chorym  
i wyrzuconym poza margines życia społecznego. 
Zafascynowany świadectwem pustelnika i misjonarza 
Karola de Faucauld, który był przykładem radykalnego 
zaufania Chrystusowi, Follereau nie godził się na wygodę 
życia w stabilnym komforcie europejskiej, dobrze 
rozwiniętej cywilizacji. Podróżując po krajach misyjnych  
i odwiedzając raz po raz straszne leprozoria, w których 
ludzie dotknięci trądem pozbawieni jakiejkolwiek opieki 
skazywani byli na długie lata koszmarnych cierpień, odkrył, 
że jedynymi osobami, które potrafiły przezwyciężając 
zwykły lęk i chciały nieść pomoc tym, o których zapomniał 
świat, byli misjonarze (o. Damian, o. Beyzym, matka 
Eugenia, Matka Teresa z Kalkuty czy o. Marian Żelazek to 
tylko niektóre przykłady heroicznego ewangelicznego 
oddania). 

Dokładna liczba trędowatych nie jest znana. 
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w 2011 

roku zanotowano blisko 220 tys. nowych przypadków 
trądu na świecie (to znaczy, że co dwie minuty pojawia się 
na świecie nowy przypadek trądu). Wśród nich ponad 20 
tys. to dzieci poniżej piętnastego roku życia. Liczbę osób 
wyleczonych z trądu szacuje się na około trzy miliony, ale 
 i oni wymagają dalszej stałej opieki medycznej na skutek 
ciężkich okaleczeń, jakie pozostawia po sobie ta choroba. 

Światowa Organizacja Zdrowia zakładała, że trąd 
całkowicie zniknie z powierzchni ziemi do roku 2000, 
tymczasem nie tylko problem nie został rozwiązany, ale się 
pogłębia. 

Czym jest trąd? Już samo brzmienie 
tego słowa wywołuje lęk i obawę. Jest to 
jedna z najstarszych chorób bakteryjnych, 
jaką zna ludzkość. Może być trąd, który 
objawia się tylko powstawaniem 
rumieniowych plam skórnych, a może być 
taki, który dotyka całego ciała. Nie tylko 
skóry, ale także narządów wewnętrznych  
i systemu nerwowego. Zmiany neurologiczne 
pociągają za sobą znieczulenie rąk i nóg. 
Chory traci wrażliwość na temperaturę, na 
ból i dotyk. Nieświadomie rani swoje ciało, 
doprowadzając do kolejnych infekcji. 
Występują również przykurcze palców, tzw. 
ręka szponiasta. Palce kończyn ulegają 
absorpcji. Przy lokalizacji choroby na twarzy, 
podskórne nacieki i nieregularnie grubiejąca 
skóra nadają jej wygląd „lwiej twarzy”. Trąd 
dotyka również oczu skutkując najczęściej 
ślepotą. Organizm osoby dotkniętej trądem 

traci naturalną odporność, dlatego chorzy cierpią również 
na wszystkie inne schorzenia. 

Najwięcej zachorowań na trąd ma miejsce  
w Indiach i Brazylii. Do państw z dużą liczbą zachorowań 
należą także: Angola, Bangladesz, Chiny, Kongo, Etiopia, 
Indonezja, Madagaskar, Mozambik, Nepal, Nigeria, Filipiny, 
Sri Lanka, Sudan i Tanzania. Największa zachorowalność na 
trąd wśród dzieci występuje w Liberii (Afryka), na 
Dominikanie, w Jemenie, Indonezji. Kraje z najwyższą liczbą 
zachorowań to: Madagaskar, Tajlandia i Chiny. Doktor 
Szałata, prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau  
i fundator Międzynarodowej Unii RF, wyjaśnia, że trąd 
występuje dziś w krajach najbiedniejszych, będąc niejako 
synonimem biedy - „trąd występuje dziś tam, gdzie nikomu 
nie zależy na ludziach, gdzie nie ma zorganizowanej służby 
zdrowia, gdzie nie ma lekarzy, czyli w Afryce, na Wyspach 
Pacyfiku, w Indiach, w Azji Płd.-Wsch. (...). Trąd można dziś 
wyleczyć. Wciąż jednak na tę chorobę umiera wielu ludzi. 
Mamy także odmianę trądu, na którą nie opracowano 
jeszcze strategii, jest oporna na wszystkie terapie. 
Najczęściej zapadają na nią dzieci. Widziałem matki, które 
przynosiły dzieci bez skóry. Wtedy może zadziałać jedynie 
radykalna chirurgia. Trzeba jednak wiedzieć, że trąd 
atakuje przede wszystkim niedożywione, słabe organizmy. 
Gdyby zmieniły się warunki w tych państwach, gdyby te 
dzieci były lepiej dożywione, nie byłoby problemu trądu”. 
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„Jedna trzecia wszystkich trędowatych na świecie 
leczona jest w ośrodkach Follereau. Dzięki 
Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń RF każda pomoc jest 
kierowana tam, gdzie są najpilniejsze potrzeby. Główne 
priorytety działań Fundacji to - organizacja punktów opieki 
medycznej (w tym ruchomych, niebezpiecznych misji 
medycznych w niedostępnych rejonach buszu, pustyni, 
sawanny) czy obozów dla uchodźców, diagnostyka, 
chirurgia, formacja sanitarna, wspieranie badań 
naukowych nad nowymi metodami leczenia i prewencji, 
reintegracja wyleczonych chorych, oświata i eliminacja 
wciąż obecnych przesądów dożywotnio skazujących 
trędowatych na życie w izolacji”.  
 „Według legendy św. Marcin leczył kiedyś 
trędowatych pocałunkiem" - Mimo niekwestionowanego 
postępu w medycynie, ta szczególna "terapia" nie straciła 
nic na wartości, o czym dobrze wiedzą misjonarze 
pracujący w najuboższych rejonach świata. Trędowaci 
bowiem zawsze cierpieli nie tylko z powodu choroby 
wywołanej bakterią Hansena, ale przede wszystkim  
z powodu braku miłości oraz lęku, który kazał izolować 
chorych, bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki - 
zaznaczył dr Szałata, prezes Fundacji  Follereau. 

Marzeniem Raoula Follereau był świat wolny od 
niszczącego człowieka trądu w każdej postaci. A więc nie 
tylko tego wywołanego przez bakterię Hansena, którą da 
się dziś leczyć antybiotykami, ale także trądu nikczemności, 
bezbożności, relatywizmu moralnego, egoizmu  
i znieczulicy. Te ostatnie formy trądu są równie 
niebezpieczne i równie trudne do wyeliminowania  
z naszego życia. 

Przy okazji Światowego Dnia Trędowatych warto 
pomyśleć także o tych postaciach podstępnej i zaraźliwej 
choroby, które rozwijają się w obszarze ubóstwa 
duchowego zamożnych krajów. 

Co sprawia, że niektórzy z nas, zostawiają swoje 
przytulne, bezpieczne domy  
i decydują się wyjechać by żyć z trędowatymi? Bo z nimi 
trzeba żyć, po to, żeby ukazać im wartość życia, by odczuli, 
że mogą liczyć na kogoś, kto z nimi pracuje, mieszka, je, 
modli się i jest z nimi stale.  

Do osób, które bezgranicznie kochały ludzi, 
szczególnie trędowatych, zaliczyć należy bł. Matkę Teresę. 
Dla niej chorzy na trąd byli dziećmi Bożymi tak samo, jak 
pozostałe istoty ludzkie. „Wiem - twierdziła - że kiedy 
dotykam trędowatego, którego wszystkie członki 
wydzielają obrzydliwy fetor, dotykam ciała Chrystusa, tak 
jak to czynię podczas komunii, kiedy nawiązuję kontakt 
 z Panem, który naprawdę jest obecny pod postacią chleba 
w Eucharystii”. W swojej duchowej wizji świata Matka 
Teresa traktowała osoby dotknięte trądem jak 
najdroższych braci.  

Ojciec Marian Żelazek, werbista, znany jako „Ojciec 
trędowatych”, zorganizował wzorową kolonię dla chorych, 
wybudował szkołę, uczył ich, leczył, a przede wszystkim 
kochał. Jego zaangażowanie zostało zauważone dlatego był 
nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. „Co za 
osobowość! Wspaniałość tego człowieka polega na tym, że 
ma serce otwarte dla każdego, potrafi znaleźć rozwiązanie 
najbardziej zawiłych konfliktów, o które w Indiach nie 
trudno. Potrafi pocieszyć i żartować. Jest niezwykle 
tolerancyjny – nie dzieli ludzi zależnie od wyznania, tylko 
na dobrych i złych” - pisze o spotkaniu z Ojcem w swoim 
pamiętniku dr Maria. Ksiądz Żelazek troszczył się  

o trędowatych, a było ich w kolonii blisko 600. Wśród nich 
wiele osób starszych, kalekich i ślepych. Byli tam też  
i młodzi z aktywnym trądem. O. Marian otaczał swoich 
podopiecznych miłością, której tak potrzebowali. 

Błogosławiony Ojciec Jan Beyzym SJ w jednym ze 
swoich listów pisał: „Rozpalony pragnieniem leczenia 
trędowatych, proszę usilnie najprzewielebniejszego Ojca 
Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu 
misyjnego, gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym 
ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało. Wiem bardzo 
dobrze, co to jest trąd i na co muszę być przygotowany; to 
wszystko jednak mnie nie odstrasza, przeciwnie, pociąga, 
ponieważ dzięki takiej służbie łatwiej będę mógł 
wynagrodzić za moje grzechy”. 

My również możemy coś zrobić dla trędowatych. 
Potrzebne jest nie tylko materialne wsparcie, które pozwoli 
na ich leczenie, pielęgnowanie i opiekę, ale przede 
wszystkim nasza modlitwa, zarówno za chorych, jak i tych, 
którzy pomagają trędowatym.  
 
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na 
kolana, prosił Go: <Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić>. 
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
<Chcę, bądź oczyszczony!>. Natychmiast trąd go opuścił  
i został oczyszczony”. 
   Mk 1, 40-41. 
 
 Wiadomość prosto z Afryki:  „Znowu konflikt 
zaostrzał, znowu są zabici i ranni.... ale tylko w naszej 
dzielnicy jak do tej pory nie było takiego otwartego frontu, 
więc wszyscy ludzie z Bangui schronili się u nas.... nie ma na 
to ani zaplecza logistycznego, ani sanitarnego, ani przy 
takiej ilości ludzi nie ma możliwości zapewnić im choćby 
skromny posiłek raz dziennie, szpitale znowu są zamknięte 
na tzw. "normalnych pacjentów", a przyjmują tylko rannych 
zwożonych przez Czerwony Krzyż, u nas na misji jest ponad 
tysiąc ludzi, w tym mnóstwo małych dzieci, śpią wszędzie, 
w salkach katechetycznych, w barakach, a nawet w kościele 
i to dopiero jest żywy Kościół, przed zgaszeniem agregatu 
prądotwórczego gromadzimy się wieczorem wszyscy  
w Kościele, modlimy o pokój i o szczęśliwą noc i po 
błogosławieństwie, każdy rozkłada się do spania... o 5 
wracam do moich Uchodźców i robię pobudkę tym  
z kościoła, bo 5:45 rozpoczyna się jutrznia, więc trzeba 
pozwijać w tobołki, maty i panie, które służą za posłanie... 
Dziś koło prezbiterium miały miejsce 3 rodziny z małymi 
niemowlakami, jak w Betlejemskiej grocie... takiego 
adwentu jeszcze w życiu nie przeżywałam, w każdej 
sekundzie dzieje się jakiś cud... 
Wczoraj też miałam ze swoimi Dziećmi z domu dziecka 
wigilię... było pięknie, każdy dostał maleńkiego Jezuska  
i trzymały Go tak mocno w dłoniach, jak Najcenniejszy 
Skarb, żeby Go ukryć i ochronić przed wszelkimi 
niebezpieczeństwami świata....” 
 

Na maleńkiej Misji jest ponad 1000 uciekinierów 
!!!! Tu już trzeba cudu, aby tych ludzi wykarmić!!! Aby im 
pomóc! Tam nie ma supermarketów, ani nawet otwartych 
zwykłych sklepów gdzie można by kupić żywność dla takiej 
rzeszy ludzi. Szerzą się choroby, bo to pora deszczowa  
i w nocy temperatury spadają do kilku stopni C.  
Bardzo Was proszę!!! Módlcie się w ich intencji, ale też 
powiadamiajcie innych o sytuacji, aby jak największa ilość 
osób otaczała ich modlitwą.  
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Beata Ryba ( współzałożycielka Ogniska Sychar we Wrocławiu) 
 

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR  
 

 Jestem we Wspólnocie Sychar. Często mówimy  
o sobie "sycharki". 
Czym jest dla mnie ta Wspólnota? 
 Cztery lata temu, kiedy odszedł ode mnie mąż była 
"trampoliną" do Boga. W tej Wspólnocie, wśród przyjaciół, 
odnalazłam siebie i Boga. Modlimy się wspólnie, spotykamy 
i rozważamy Słowo Boże. Czym się różni nasza Wspólnota od 
innych? 

Tym, że jesteśmy w kryzysie małżeńskim, często na tym 
etapie, na którym człowiek już tylko widzi bezsilność  
i smutek. I kiedy dociera do nas "okrutna" prawda zdrady, 
braku miłości wówczas kierujemy swoje kroki najpierw do 
człowieka, potem do Wspólnoty, a potem do Boga. 
Gdzie w tym miejscu jest nasz współmałżonek? 
 W naszych modlitwach o odrodzenie się 
małżeństwa, bo my nie zgadzamy się na "chwilowy" 
związek". Nie opuszczę, aż do śmierci." Nie jesteśmy 
szaleńcami, ani "smutasami", bo: "chrześcijanin nie ma 
żadnego powodu, aby być smutnym, a ma wiele, aby być 
wesołym". (I. Loyola),a kiedy przychodzą trudne chwile 
modlimy się modlitwą o pokój ducha: "O Boże użycz mi 
pogody ducha, abym godziła się z tym, czego nie mogę 
zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,  
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego..." 
 Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała 
jako dzieło małżonków sakramentalnych w 2003 roku  
u księży pallotynów w Warszawie. Założyli ją małżonkowie 
sakramentalni, których małżeństwa patrząc po ludzku, 
rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrać  
w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem 
na dobre i złe. W Kościele katolickim, w którym zawierali 
swój sakrament małżeństwa, szukali wsparcia i pomocy. Te 
pragnienia stały się zaczynem powstania Wspólnoty 

Trudnych Małżeństw SYCHAR. Współzałożycielem 
Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC. W marcu 2012 roku 
Episkopat Polski mianował krajowym duszpasterzem 
Wspólnoty ks. Pawła Dubowika. 
Dlaczego SYCHAR? 
 Mottem przewodnim Wspólnoty stały się słowa 
Pana Jezusa wypowiedziane do Samarytanki przy studni 
Jakuba opodal miejscowości Sychar: " Kto zaś będzie pił 

wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz 
woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 
wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: 
Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać".(Jan 5,14) 
Podstawową działalnością Wspólnoty są spotkania 
małżonków w Ogniskach Sycharowskich tzw. Ogniskach 
Wiernej Miłości. W 2010 roku powstało Ognisko SYCHAR 
we Wrocławiu. Mieści się ono w Parafii pw. Świętego 
Ignacego Loyoli ul.Wincentego Stysia 16 we Wrocławiu. 
Spotkania odbywają się w każdą drugą sobotę miesiąca o g. 
15.00 i rozpoczynają się Mszą Świętą w intencji trudnych 
małżeństw. 
 Zapraszamy: jeżeli Twoje małżeństwo przeżywa 
kryzys, coraz trudniej porozumieć Ci się ze 
współmałżonkiem, zostałaś(-łeś) sam(-a) po rozwodzie 
 i czujesz, że życie straciło sens. Pamiętaj: KAŻDE TRUDNE 
SAKRAMENTALNE MAŁŻEŃSTWO JEST DO URATOWANIA! 
Duszpasterzem Wspólnoty jest Ojciec Maciej Konenc SJ. 
21.11.2013 nasza Wrocławska Wspólnota otrzymała 
oficjalne błogosławieństwo od Abp. Józefa Kupnego. Więcej 
o naszym Ognisku Wrocławskim można dowiedzieć się ze 
strony internetowej: http://wroclaw-stysia.sychar.org/ . 
Zapraszamy również na strony: Wspólnoty Sychar: 
www.sychar.org   Forum Pomocy : www.kryzys.org 

 

http://wroclaw-stysia.sychar.org/
http://www.sychar.org/
http://www.kryzys.org/
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Teresa Pasińska 
 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
 
 W niedzielę 15 grudnia 2013 r. w parafii kościoła 
pod wezwaniem Św. Józefa Rzemieślnika, odbył się kolejny 
kiermasz bożonarodzeniowy, zorganizowany przez dzieci  
z Ognisk Wychowawczych nr 1 i 5. 
 Co roku w okresie przed Bożym Narodzeniem  
i przed Wielkanocą dzieci sprzedają ozdoby świąteczne 
wykonane własnoręcznie.  
 Wychowankowie z wielkim zapałem, już ponad 
miesiąc przed Świętami, tworzą rozmaite stroiki, bombki, 
szopki i kartki świąteczne. Wkładają w to wiele wysiłku, ale 
przede wszystkim serca. W trakcie kiermaszu czynna jest 
kawiarenka, gdzie przy filiżance kawy lub herbaty można 
spróbować domowych wypieków. Zebrane ze sprzedaży 
ciast i ozdób pieniądze są przeznaczane na potrzeby 
wychowanków z Ognisk Wychowawczych nr 1 (przy ul. 
Kołłątaja 26 a) i 5 (przy ul. Kościuszki 169/2). 

 Zespół Ognisk Wychowawczych prowadzony jest 
przez Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka”, którego siedziba 
znajduje się przy pl. Św. Macieja 5.       
Stowarzyszenie prowadzi pięć Ognisk Wychowawczych 
oraz dwie świetlice środowiskowe: Centrum dla dzieci  
i młodzieży Nowy Dwór i Świetlicę przy Szkole 
Podstawowej nr 99. 
 Zespół Ognisk Wychowawczych jest specjalistyczną 
placówką opiekuńczo -wychowawczą wsparcia dziennego  
o charakterze profilaktycznym.  Pomaga dzieciom  
i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wspiera rodziny  
w sprawowaniu podstawowych funkcji opiekuńczych  
i wychowawczych, organizuje specjalistyczną pomoc 
pedagogiczną, psychologiczną, dydaktyczną, a także 
materialną i żywnościową dla rodzin podopiecznych, we 
współpracy z Bankiem Żywności i innymi darczyńcami. 

 
 

Anna Abramek 
 

PAN JEST PASTERZEM MOIM… 
 
Piszę na gorąco, po 

przyjściu z kościoła. Życzenia 
(kazanie-życzenia) na Pasterce, 
bardzo mocno zapadły mi  
w serce. Zazwyczaj przy takich 
okazjach świątecznych słyszymy 
życzenia, ale inne, typowe.  
A przecież nawet najszczersze 
„Zdrowia, szczęścia, pomyślności” 

nic nie zmieniają. Wracamy tacy sami do tych samych 
problemów, nieraz z goryczą konstatując, że tylko pogłębiło 
się w nas poczucie samotności i bezradności. Bo przecież 
gdzieś w duszy oczekiwaliśmy czegoś więcej niż życzliwej, 
ale pustej deklaracji…  

A tym razem? No właśnie.. „Życzenia dla tych, 
którzy..”- mówił Ksiądz Proboszcz i wymieniał. Patrzyłam 
na ludzi, widziałam i czułam, że wielu identyfikuje się 
 z jedną czy kilkoma z wymienionych grup. Tylko tak 
naprawdę to przecież nie był podział na grupy, 
ale pobieżny wykaz godziwych, choć 
nieoczywistych zachowań w sytuacjach, w jakich 
my, chrześcijanie stajemy każdego dnia w naszej 
rzeczywistości. Rzeczywistości, w której 
manipulacja, przekłamanie, oszustwo –  są 
narzędziami walki o widza, wyborcę, 
pracownika… a w istocie o nasze dusze… To, że  
mogliśmy się poczuć przynależni do 
którejkolwiek grupy, że odnajdywaliśmy siebie 
w tych sytuacjach uświadamiało nam co 
najmniej trzy sprawy. Po pierwsze tę, że Księża 
nie żyją na Marsie i że ten otaczający nas matrix 
jest przez nich dostrzegany tak samo mocno; po 
drugie, że jedyna właściwa droga wiedzie przez 
Dekalog, bez względu na to, jakby nam nie było 
ciężko i źle w danej chwili…, i po trzecie, że nie 

jesteśmy w tym wszystkim sami. Bo dookoła siedzą, 
słuchają i kiwają głowami tacy sami jak my ludzie, którym 
też zależy, żeby dzieci nie były wirusowane „filozofią” 
gender, żeby małżeństwo było małżeństwem,  
a rodzicielstwo rodzicielstwem i żeby w tym wszystkim 
Jezus był kochany i to na pierwszym miejscu, Amen.  

Więc te życzenia, czy jak wolicie kazanie, 
przypomniały mi, że nie jesteśmy oszołomami jak nam 
sugerują dyżurne media, że nie stanowimy marginesu, tylko 
raczej sedno i że z Jezusem nie jest łatwo, ale dobrze jest 
tylko z Nim. A żebyśmy jeszcze lepiej to poczuli, żebyśmy 
przypomnieli sobie, że Dom Ojca jest naszym domem, że 
jesteśmy naprawdę wspólnotą a nie zbieraniną - zachęcił 
nas Ksiądz Proboszcz, byśmy wspólnie - jak w domu - 
pokolędowali i byśmy sobie nawzajem - jak w domu -złożyli 
świąteczne życzenia. Myślę, że nie mnie jedną ogarnęło 
wówczas radosne wzruszenie. A w sercu tego wieczoru 
przybyło mi nadziei. Nadzieja daje siłę na codzienność.

 



12 
 

Grzegorz Sobczak 

PRZYMIERZA JAKO WIĘŹ STWÓRCY I ZBAWCY ZE STWORZENIEM 

 Bóg wielokrotnie zawierał z człowiekiem 
przymierza, ukazujące jak bardzo Mu na nim zależy oraz jak 
bardzo chce go w ten sposób chronić przed pokusami 
szatana. Tuż po stworzeniu Bóg zawiera pierwsze 
przymierze  z Adamem i Ewą, w którym obiecuje im raj w 
zamian za wybieranie dobra i unikanie zła. Drugie 
przymierze Bóg zawiera z Noem i jego rodziną, obiecując 
im przetrwanie podczas potopu, jeśli wybudują arkę  
i zachowają w niej po każdym gatunku z żywych 
organizmów. W trzecim przymierzu Bóg każąc 
Abrahamowi wyruszyć w drogę ku ziemi obiecanej, 
obiecuje mu syna i potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie.  
W czwartym przymierzu Bóg poprzez Mojżesza obiecuje 
Narodowi Wybranemu swoja opiekę, ale każe im 
przestrzegać Dziesięciu Przykazań. W piątym przymierzu 
Bóg zapewnia Dawida, że na jego tronie zasiądzie król 
władający na wieki, chodzi oczywiście o Jezusa Chrystusa 
wywodzącego się z linii rodowej Dawida. Wszystkie Stare 
Przymierza zostają zwieńczone Nowym Przymierzem.  
W tym szóstym, ostatnim i ostatecznym przymierzu 
dokonuje się zbawienie, czyli dopełnienie stworzenia, 

zostaje ono zawarte między Bogiem a wszystkimi ludźmi  
w Jezusie Chrystusie umierającym na Krzyżu. Benedykt XVI 
w książce Jezus z Nazaretu zwraca również uwagę na górę 
jako miejsce, w którym odczuwa się bliskość Boga  
i w którym się Go spotyka. Z górami wiążą się tak ważne 
wydarzenia jak: osadzenie się na Górze Ararat arki 
zbudowanej na polecenie Boga przez Noego, rozmowa 
Abrahama z Bogiem na Górze Moria, zdobycie dla Boga 
Góry Syjon i umieszczenie na niej Arki Przymierza. Również 
przymierza zostawały zawierane przeważnie na górach,  
o czym świadczą: wykucie tablic z Dekalogiem przez 
Mojżesza i jego rozmowa z Bogiem na Górze Synaj, czy 
wreszcie ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa na Górze Golgocie. 
Zwłaszcza działalność Jezusa Chrystusa wiązała się  
z górami: głosił słynne kazanie na Górze Błogosławieństw, 
modlił się w ogrodzie na Górze Oliwnej, przemienił się na 
Górze Tabor, umarł na Górze Golgocie oraz 
zmartwychwstał z grobu na wzgórzu przy Górze Golgocie. 
Góra to zatem symbol przemierzania z dolin doczesności na 
góry wieczności. 

 

POEZJA.. 

Zofia Sabat 
ODEZWA DLA MŁODZIEŻY 

 

Mojżesz ujrzał Boga w płonącym krzewie. 
Mojżesz usłyszał: Wyprowadzisz Izraelitów z Egiptu. 

Mojżesz zapytał; Kim Ty jesteś! Bóg odpowiedział: Ja Jestem, który Jestem! 
Mojżesz usłyszał Imię Boga. 

On pokonał moc faraona, przeróżne plagi, 
wyprowadził Izraelitów z Egiptu, przeprowadził ich przez Morze Czerwone, 

On wykuł tablice Dziesięciu Przykazań. 
 

 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: <<Ja jestem 
Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 
niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie 
będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co 
jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani 
tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im 
pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, 
jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na 
synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, 
którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich 
przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, 
do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, 
który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu 
szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować  
i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest 
szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w 
dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, 
ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani 
twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych 

bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, 
morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu 
odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał 
go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył 
na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz 
zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie 
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako 
świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie 
będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, 
ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliźniego twego>>. Wtedy cały lud, 
słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę 
dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. I mówili do 
Mojżesza: Mów Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać! Ale 
Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie 
pomarli! Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po 
to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, 
żebyście nie grzeszyli. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz 
zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.  

(Księga Wyjścia 20, 1-21) 
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Z KART HISTORII KOŚCIOŁA... 
 
Krystyna Wszelaka 

 
WYKŁAD O POWSTANIU KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA. CZ. 3 

 
Parafia i 10 rocznica 

W latach trwającej już  
w Europie wojny Wrocław, a wraz  
z nim Przedmieście Oławskie, były 
jeszcze bezpieczne. Dnia 22 czerwca 
1942 r. kościół św. Józefa został 
podniesiony do rangi samodzielnej 
parafii z własnym zarządem 
majątkiem, a jego dotychczasowy 

administrator ksiądz Walter Lassmann został mianowany 
proboszczem. W 10. rocznicę poświęcenia kościoła 
zaplanowano uroczystości jubileuszowe, które zostały 
wyznaczone na dzień 10.10.1943 r. Zaproszono wielu 
dostojników kościelnych, między innymi kardynała 
Bertrama, sufragana Ferche, prowincjała zakonu 
Bonifratrów Heinola i wielu innych księży z wrocławskich  
i pozawrocławskich parafii. Uroczystości odbyły się, ale 
niestety nie zachowały się informacje o ich przebiegu. 
Wiadomo jedynie, że była to symfonia muzyki, koloru  
i światła, zresztą ksiądz Lassmann przywiązywał dużą 
wagę do tego, aby w liturgii uczestniczył chór kościelny, 
dlatego też w kościele św. Józefa z jego inicjatywy, już  
w 1934 r. powstał chór pod kierownictwem dr Schwanke. 

 
Wojna 

Wrocław, położony z dala od linii frontu, przeżywał 
wojnę jeszcze w miarę spokojnie, ale już w sierpniu 1944 r., 

po raz drugi w swoich dziejach, został ogłoszony twierdzą. 
Bombardowania i ostrzał artyleryjski wojsk radzieckich był 
przygotowaniem do natarcia na miasto. W nocy z 30 na 
31.01.1945 r. spadły pierwsze pociski na dzisiejszą ulicę 
Świstackiego, Łukasińskiego i Traugutta, gdzie trafiony 
został między innymi szpital Bethanien (dzisiejszy szpital 
im. Marciniaka). Wojska radzieckie zajęły rejon Wzgórz 
Trzebickich i stamtąd ostrzeliwały miasto. W nocy z 15 na 
16.02.1945 r. zamknął się wokół Festung Breslau pierścień 
wojsk radzieckich i zbliżał się czas ostatecznego szturmu na 
miasto. 

Jak żadna inna dzielnica miasta, Przedmieście 
Oławskie ma swoją kronikę z dni oblężenia. Zapiski, 
wielokrotnie tutaj wspominanego księdza Paula Peikerta, 
proboszcza kościoła św. Maurycego, spisane w „Kronice dni 
oblężenia. Wrocław 22.I – 6.V.1945 r. opracowane przez 
Karola Jońcę i Alfreda Koniecznego, po raz pierwszy 
opublikowane przez Ossolineum w 1972 r., stanowią 
niesamowity dokument wydarzeń tamtych dni, które 
wywarły piętno na powojenny obraz Przedmieścia 
Oławskiego, ale poruszającym świadectwem tamtych dni, 
są również dotychczas szerzej nieznane, dopiero po raz 
pierwszy opublikowane w ubiegłym roku w wersji 
niemieckiej i w roku bieżącym w wersji polskiej, zapiski 
pierwszego proboszcza kościoła św. Józefa – Waltera 
Lassmanna, które między innymi przybliżają dalsze losy 
kościoła i sylwetkę księdza.  
 

Lassmann 
 Podczas oblężenia Wrocławia ksiądz Walter 
Lassmann był jednym z 35 księży katolickich, którym 
pozwolono na pozostanie w twierdzy. Z rozkazu 
dzielnicowego szefa partii zmuszony był opuścić plebanię 
 i przenieść się najpierw do piwnicy domu przy ulicy 
Krakowskiej 20, a następnie do schronu przeciwlotniczego 
przy Krakowskiej 30. Z powodu przesuwającego się frontu, 
dnia 15.02.1945 r. dostał polecenie ewakuowania się na 
Ostrów Tumski, gdzie również z powodu ciężkich 
bombardowań, ciągle zmieniał miejsce pobytu. Mimo 
trwających walk, 20.02.1945 r. odprawił ostatnią mszę w 
kościele św. Józefa i po niej przeniósł oba cyboria do 
tabernakulum w kościele św. Maurycego. Już na początku 
oblężenia władze kościelne mianowały księdza Lassmanna 
komisarycznym proboszczem kościoła NMP na Piasku. 
Powierzono mu również duszpasterstwo chorych, rannych 
i umierających. W tym czasie, niejednokrotnie pod 
ostrzałem artyleryjskim, odwiedzał chorych w różnych 
częściach miasta. 07.03.1945 r. przyszedł z Ostrowa 
Tumskiego na ulicę Krakowską zobaczyć w jakim stanie 
znajduje się kościół i plebania. Zastał żałosny widok – 
kościół i przyległe do niego budynki zostały splądrowane,  
a w ogrodzie był wielki lej po bombie. 12.03.1945 r. znowu 
przyszedł na ulicę Krakowską aby zajrzeć do kościoła.  
W ogrodzie znalazł nowe leje po bombach, a cała okolica 
wyglądała jak wymarła. W dniach 17 i 18.03.1945 r. ksiądz 
Lassmann i pomagające mu osoby ukryły w krypcie 
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kościoła NMP na Piasku przedmioty liturgiczne, 
paramenty i szaty z kościoła św. Józefa oraz 
przedmioty osobiste. 
 
Spalenie kościoła 
 Dnia 25.03.1945 r. ksiądz otrzymał wiadomość, 
że w najbliższych dniach Wehrmacht ma spalić lewą 
stronę ulicy Krakowskiej, ponieważ przewidywano, że 
z tej strony przyjdzie natarcie Rosjan i trzeba 
przygotować wolne pole ostrzału. 26.03.1945 r., pod 
silnym ostrzałem artyleryjskim, wraz z kilkoma 
osobami dotarł do kościoła św. Józefa. Na miejscu 
zastał drużynę minerską i dowiedział się, że kościół 
wraz z przylegającą do niego plebanią, domem sióstr, 
przedszkolem i ochronką mają zostać wysadzone  
w powietrze. Oficera dowodzącego drużyną poprosił aby 
oszczędził kościół, który nie leży w bezpośredniej linii 
zabudowań ulicy. Uzyskał zapewnienie, że zostaną 
dołożone wszelkie starania aby spełnić jego prośbę. Dnia 
28.03.1945 r. ksiądz Lassmann i pomagające mu osoby 
przenieśli, do wcześniej wykopanego w ogrodzie bunkra 
dla przedszkolaków, cenniejsze przedmioty z kościoła, 
zakrystii i plebanii. Niestety nie została spełniona obietnica 
dotrzymania wszelkich starań i w Wielki Czwartek 
29.03.1945 r. kościół św. Józefa wraz z przyległymi 
zabudowaniami został zniszczony. 
 
Lassmann 
 W całych długich tygodniach zaciętych walk  
o miasto ksiądz Lassmann pracował niestrudzenie. Oprócz 
odprawiania mszy w ocalałych kościołach Ostrowa 
Tumskiego i pomieszczeniach szpitalnych, niejednokrotnie 
przemierzał duże odległości, aby być tam gdzie go 
potrzebowano. Żywym niósł słowa pocieszenia i kapłańskie 
wsparcie, a zmarłym towarzyszył w ich ostatniej drodze, 
nigdy nie robiąc różnicy kto był potrzebującym – katolik 

czy ewangelik. Czynnie uczestniczył w trudnym życiu tego 
okropnego czasu – potrzebującym organizował jedzenie  
i niezbędne przedmioty codziennego użytku, uczestniczył w 
przeprowadzkach, ale również odkopywał zasypanych  
i gasił pożary. 
 Gdy twierdza padła i 06.05.1945 r. została 
podpisana kapitulacja, dla ludności miasta nastał czas 
niepewności. Ksiądz Lassmann znowu był tam gdzie go 
potrzebowano. W szpitalu zakaźnym przy ulicy Katedralnej 
14 przez wiele godzin dziennie niósł pocieszenie lub 
udzielał ostatnich sakramentów. W klasztorze Ojców 
Bonifratrów opieką i posługą sakramentalną objął chorych 
polskich żołnierzy i cywilów. Opieką objął również jeńców 
niemieckich. Gdy zaszła potrzeba, nie zawahał się przed 
pójściem na żebry. Niejednokrotnie sam służył finansowym 
wsparciem dla potrzebujących. W panującym chaosie 
pierwszych tygodni po kapitulacji miasta, jego przepustką 
w poruszaniu się był strój kapłański, a w chwilach 
zagrożenia zawsze wracało do niego to, co sam wcześniej 
ofiarował – jak sam niejednokrotnie twierdził, czuwała nad 
nim Opatrzność Boska. 

(ciąg dalszy w następnym numerze) 

 
 

 

PIOSENKA... 
 

POBŁOGOSŁAW PANIE Z WYSOKIEGO NIEBA 

Piosenka na melodię "Z kopyta kulig rwie" 
 

PRZED JEDZONKIEM 
 

1. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba              
   Hej! Coby na tym stole nie zabrakło chleba/2x  
 

Ref: Pa, parapa, pa, parapa, pa, parapa, pa, pa... 
 

2. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli 
   Hej! Ani tej miłości od naszej Matuli/2x 
 

Ref: Pa... 
 

3. Pa-pa-panie Jezu, Na-na-nasze słonko 
   Hej! Po-po-pobłogosław to nasze jedzonko 
   Hej! Po-po-pobłogosław to nasze jedzonko 
 

Ref: Pa... 

 

4. Zjemy, zjemy wszystko, wszystko 
wszyściusieńko 
   Hej! Coby na tym stole było puściusieńko 
   Hej! Coby na tym stole było puściusieńko 
 

Ref: Pa... 
 

I PO JEDZONKU 
 

1. Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku 
   Hej! Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku 
   Hej! Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku 
 

Ref: Pa... 

 
 

 
rozwiązanie krzyżówki... 

 
W minionym miesiącu nagrody wygrali: Zdzisława Nowakowska, Barbara Zarzycka i Józefa Szmyd. Gratulujemy! 
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LEGENDA… 
 
Grzegorz Sobczak 

 
ŚLADEM MĘDRCÓW ZE WSCHODU 

 
Objawienie Pańskie ukazuje, że Bóg przychodzi na 

ziemię, aby objawić się wszystkim narodom i wyzwolić ich 
z niewoli szatana. W postaciach Mędrców ze Wschodu 
ukazuje poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania, 
znajdujących się u Tego, Który umie zaprowadzić 
Królestwo sprawiedliwości i miłości, Który przychodzi na 
ziemię, aby je właśnie zaprowadzić. 

Słynna legenda opowiada o czterech Mędrcach – 
Kacprze, Melchiorze, Baltazarze i Artabanie – którzy 
wyruszyli na wielbłądach z czterech stron Ziemi do 
nowonarodzonego w Betlejem Króla. Nieśli Oni 
najkosztowniejsze dary ze swoich krain: pierwszy złoto, 
drugi kadzidło, trzeci mirrę, a czwarty srebro i szlachetne 
kamienie. Kacper, Melchior i Baltazar spotkali się w 
pewnym miejscu, wspólnie krocząc za gwiazdą. Gdy złożyli 
pokłon i dary Jezusowi Chrystusowi, udali się potajemnie 
przed królem Herodem z powrotem do swoich ojczyzn. Ku 
Betlejem Mędrców prowadziło światło gwiazdy, z Betlejem 
wracali już bez światła gwiazdy, bo światło znajdowało się 
w nich. Bojący się utraty władzy król Herod, urządził rzeź 
niewiniątek, przez co zginęli nowonarodzeni chłopcy. W 
tym czasie Artabana zatrzymywały inne sprawy, 
powodujące iż zgubił gwiazdę.  Najpierw spotkał zranione 
dziecko, do którego nikt się nie chciał przyznać – aby 

opatrzyć mu rany, wezwał pielęgniarkę ofiarowując jej 
pierwszy kamień. Następnie natknął się na kondukt 
pogrzebowy i na idącą za nim biedną wdowę  
z wianuszkiem dzieci – aby nie uczyniono z nich 
niewolników, podarował im drugi kamień. Wreszcie trafił 
do miejscowości, w której żołnierze, dla zaprowadzenia 
posłuszeństwa postanowili wymordować wszystkich 
mężczyzn – aby ich nie zabito, zapłacił trzecim kamieniem. 
Mędrzec szedł dalej, ocierając się o biedy i cierpienia, wciąż 
pomagając i wszystko oddając: pierścień, wielbłąda, szaty  
i obuwie, aż zaczął sam żebrać, aby pomagać 
potrzebującym. I tak minęło wiele lat, aż ironiczny los 
przyprowadził Go  na Golgotę w chwili, gdy Jezus Chrystus 
umierał na Krzyżu. Pojął, że to właśnie Ten, Którego 
nieustannie szukał od lat, a Którego spotykał we wszystkich 
osobach, którym pomagał. Pan z wdzięcznością przyjął Jego 
dzieło. 

Mędrcy ze Wschodu zapoczątkowali marsz wielu 
ludzi kroczących za gwiazdą świecącą w ich sumieniach, 
aby szukać Boga sprawiedliwości i miłości – bo 
rzeczywistości każdy człowiek jest jednym z Mędrców, 
który ma okazję złożyć pokłon, przynosząc dary w postaci 
kochania Boga oraz innych osób, w tym także siebie 
samego.  
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ  
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 1/12 

 

 Kościoły to nie tylko miejsca odprawiania mszy i nabożeństw, to także miejsca kryjące dzieła sztuki. Kontynuując 
poznawczą wędrówkę 2013 roku, w którym poznaliśmy bliżej nasz kościół, w roku 2014 poznamy ciekawe lub cenne dzieła 
sztuki z naszego kościoła i kościołów nas otaczających, ukazując że w pięknie natury i kultury bije blask Piękna Niebiańskiego. 
W tym celu zapraszamy w bieżącym roku na ostatnią stronę każdego numeru gazety parafialnej. 
 

Grzegorz Sobczak 
 
 Postawiony w modernistycznym duchu kościół Św. Józefa Rzemieślnika 
wraz z przylegającym do niego Zakonem Misji Św. Wincentego a Paulo, 
zainaugurował nowoczesną ścieżkę, która podążyło wiele kościołów 
wznoszonych w XX wieku. W jego architekturze            i wystroju uobecnia się 
typowy dla modernizmu styl konstruktywistyczny, stosujący funkcjonalność 
oraz geometryczną prostotę w formie trójkątów, kwadratów, kół, czy linii. 
Prezentuje to również obecny w nim zjawiskowy Krzyż na Hostii. 

 

 
 

 
MODERNISTYCZNY KRZYŻ NA HOSTII 

 
 Na Krzyżu, prowadzącym ku zmartwychwstaniu, śmierć została 
pokonana przez życie, zło przez dobro, nienawiść przez miłość,  
a dzieło zbawienia dopełniło dzieła stworzenia. Krzyż to główny 
symbol chrześcijan i jeden z głównych elementów wystroju 
budowli świątynnych katolików. Kościół Św. Józefa Rzemieślnika 
może poszczycić się zjawiskowym Krzyżem na Hostii, 
skomponowanym w modernistyczny sposób. Z jednej strony 
zostało w Nim zawarte głębokie przesłanie, bo Krzyż, na Którym 
umierający Chrystus stał się Chlebem, wznosi się na symbolu tego 
Chleba, czyli Hostii. Wizja ta łączy więc wydarzenie Ostatniej 
Wieczerzy i każdej Mszy Świętej                z wydarzeniem Męki 
Pańskiej. Z drugiej strony został postawiony wedle prostych 
 i zgeometryzowanych zasad konstruktywizmu w postaci dwóch 
linii i jednego koła. Efektem tego Jego rysy współgrają z rysami 
kościoła. Figurę Jezusa przymocowano do Krzyża dopiero po 
pewnym czasie. Pochodzi ona z Krzyża Misyjnego przy bramie 
prowadzącej do kościoła. Krzyż wsparty na Hostii nie istniał jednak 
w świątyni od początku, lecz zastąpił ikonę przedstawiającą 
patrona parafii, której po ataku na budowlę nie udało się 
odrestaurować. Perfekcyjnie wpasował się w architekturę obiektu, 
a do tego wręcz zdominował jego wystrój. Spore rozmiary Krzyża, 
tak naprawdę jedynego elementu przy ołtarzu głównym, 
odpowiednio dobrane oświetlenie, jak też fakt, że Tabernakulum  
 i miejsce wystawiania Monstrancji znajduje się przy ołtarzu 
bocznym, sprawiają iż potrafi skupić On na sobie pełnię uwagi. 

 
 

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 
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46   tel. 71 342 69 71   e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl 

Zdjęcia: Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak, archiwum parafialne  
Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu

  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

HD-PRINT  STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 
tel. 71 337 58 75,  513 072 100 studio@hd-print.pl 

Zapraszamy: pon. - pt.   w godz.  9.00 - 18.00 


