ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 3 (24) * marzec 2014 r.
KONKURS O JANIE PAWLE II
Temat konkursu: Kim dla mnie jest
Jan Paweł II?
Forma: artykuły, wiersze, rysunki
itp.
Termin oddania prac: 13 kwietnia
Najpiękniejsze prace
opublikujemy w majowym
numerze gazetki.
Na zwycięzców czekają cenne
nagrody.
__________________________________________
Zapraszamy dzieci, które
chcą uczyć się bezpłatnie języka
włoskiego przy naszej parafii.
Spotkanie organizacyjne
w czwartek, 6 marca o godz. 16.30
w salce.
Zajęcia będzie prowadził Ksiądz
Proboszcz Stanisław Basiuk CM

MODLITWA O POWOŁANIA "ADOPTUJ KLERYKA" - SZUKAJ W ŚRODKU OBRAZKA
5 MARCA ZACZYNAMY WIELKI POST.
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ ODPRAWIMY MSZE ŚW. Z OBRZĘDEM POSYPANIA GŁÓW POPIOŁEM O GODZ.:
6.30; 8.30; 18.00; 19.00.
DROGI KRZYŻOWE W PIĄTKI O GODZ.: 9.00 (dla osób starszych); 17.00 (dla dzieci); 18.30 (dla dorosłych
i młodzieży).
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM W NIEDZIELE O GODZ. 17.15.
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII 11 KWIETNIA.
WIELKOPOSTNE CZUWANIE MODLITEWNE 12 KWIETNIA.
W TYM ROKU NIE BĘDZIE REKOLEKCJI W WIELKIM POŚCIE, GDYŻ W DNIACH 25 MAJA - 1 CZERWCA
BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ MISJE ŚWIĘTE.
19 marca, w uroczystość Św. Józefa Oblubieńca
NMP swoje imieniny obchodzi Metropolita Wrocławski,
Arcybiskup Józef Kupny, a także Biskup Senior Józef
Pazdur. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Pasterzach.
_________________________________________________________________
W marcu przypadają rocznice śmierci
kapłanów, pracujących w naszej parafii:
3. Ks. Jana Ciszowskiego (47 rocznica)
13. Ks. Franciszka Fujawy (25 rocznica)
21. Ks. Franciszka Orszulaka (12 rocznica)
31. Ks. Mariana Kruka (19 rocznica)
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

KAŻDEGO DNIA MÓDLMY SIĘ O POKÓJ
I WOLNOŚĆ NA UKRAINIE!

Z KART HISTORII KOŚCIOŁA...
POLSCY MISJONARZE ŚW. WINCENTEGO A PAULO
PRACUJĄCY W PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE WROCŁAWIU
1. Ks. Bartłomiej Szulc CM (1947), proboszcz (1947) †1.11.1947 r. we Wrocławiu
2. Ks. Walenty Pieczka CM (1947-1958) †25.08.2007 r. w Enfield (USA)
3. Ks. Michał Pająk CM (1948-1958), proboszcz (1948-1958) †13.05.1981 r. w Żmigrodzie
4. Ks. Edmund Łowiński CM (1957-1958) †27.07.1993 r. w Katowicach
5. Ks. Jan Ciszowski CM (1958-1961), proboszcz (1958-1961) †3.03.1967 r. w Krakowie
6. Ks. Jan Socha CM (1958-1959) †15.07.2010 r. w Krakowie
7. Ks. Mieczysław Ptak CM (1958-1959)
8. Ks. Sylwester Balcerek CM (1959-1960) †22.06.1984 r. w Krotoszynie
9. Ks. Alojzy Niedziela CM (1960-1961) †27.11.2004 r. w Krakowie
10. Ks. Zbigniew Pufal CM (1960-1965) †18.06.1973 r. w Poznaniu
11. Ks. Józef Lipiński CM (1961-1971), proboszcz (1961-1971) †14.12.1995 r. w Krakowie
12. Ks. Alojzy Henel CM (1961-1963)
13. Ks. Mieczysław Surlas CM (1963-1964) †15.11.2013 r. w Krakowie
14. Ks. Marian Kmiecikowski CM (1964-1965)
15. Ks. Franciszek Fujawa CM (1965-1980), proboszcz (1971-1980) †13.03.1989 r. w Żmigrodzie
16. Ks. Tarsycjusz Sinka CM (1965-1967) †11.12.2006 r. w Krakowie
17. ks. Tadeusz Lubelski CM (1966-1968)
18. Ks. Henryk Chojnacki CM (1967-1969) †12.12.1996 r. w Tarnowie
19. Ks. Marian Rymarz CM (1969-1972)
20. Ks. Paweł Widuch CM (1971-1973) †31.08.1992 r. w Słubicach
21. Ks. Franciszek Orszulak CM (1972-1980) †21.03.2002 r. we Wrocławiu
22. Ks. Franciszek Szklarski CM (1973-1976)
23. Ks. Marian Kruk CM (1976-1977) †31.03.1995 r. w Warszawie
24. Ks. Jan Tworzydło CM (1977-1981)
25. Ks. Augustyn Węc CM (1980-1989), proboszcz (1980-1981) †6.10.1996 r. w Warszawie
26. Ks. Tadeusz Uchwat CM (1980-1981)
27. Ks. Marcin Stasiowski CM (1981-1982)
28. Ks. Marek Lamer CM (1981-1985) †25.10.2013 r. w Pabianicach
29. Ks. Janusz Kurzydem CM (1982-1985)
30. Ks. Jan Kubica CM (1985-1998), proboszcz (1989-1998) †18.01.2013 r. w Krakowie
31. Ks. Andrzej Łuczak CM (1985-1986)
32. Ks. Andrzej Papuga CM (1986-1988)
33. Ks. Marek Ristau CM (1988-1991)
34. Ks. Henryk Pawlik CM (1989-1990)
35. Ks. Wojciech Kozłowski CM (1990-1991)
36. Ks. Rafał Sętkowski CM (1991-1992)
37. Ks. Marek Białkowski CM (1991-1994)
38. Ks. Jerzy Adamski CM (1992-2000)
39. Ks. Krzysztof Łytkowski CM (1994-1996)
40. Ks. Michał Stanikowski CM (1996-1998)
41. Ks. Jan Marek Kaczmarek CM (1996-2000)
42. Ks. Edward Firuta CM (1998-2007), proboszcz (1998-2007)
43. Ks. Bronisław Myrda CM (1998-2005)
44. Ks. Waldemar Sinicki CM (2000-2004)
45. Ks. Tomasz Liber CM (2004-2008)
46. Ks. Bogdan Konarzewski CM (2004-2010)
47. Ks. Augustyn Konsek CM (2007-2010), proboszcz (2007-2010)
48. Ks. Andrzej Siemiński CM (2007-.......)
49. Ks. Jarosław Biedroń CM (2009-2011)
50. Ks. Józef Kapias CM (2010-2013), proboszcz (2010-2013)
51. Ks. Łukasz Sztorc CM (2010-2011)
52. Ks. Maciej Mroczek CM (2011-.......)
53. Ks. Stanisław Basiuk CM (2013-.......), proboszcz (2013-.......)
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NIEDZIELNA EWANGELIA...

2 III - Mt 6, 24-34 Ufność w Opatrzność Bożą
9 III - Mt 4, 1-11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
16 III - Mt 17, 1-9 Przemienienie Pańskie
23 III - J 4, 5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej
30 III - J 9, 1-41 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
INTENCJA MISYJNA: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasz 1, 39-45; Najświętsza Maryja Panna Apostołką w Nawiedzeniu św. Elżbiety.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy (Łk
1, 39).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Nawiedzenie św. Elżbiety, które dziś rozpatrujemy, związane było wówczas
z dużymi trudnościami natury fizycznej. Elżbieta mieszkała w krainie górzystej i oddalonej znacznie od Nazaretu, jednak
silna wiara Maryi uczyniła Ją posłuszną woli Bożej i stało się jak głosiło Pismo: Bóg chciał tego nawiedzenia, a pokorne
„fiat” (czyt. fijat) rozciągnęło swoje działanie na całe życie Maryi. Słowa św. Elżbiety: Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana odnoszą się nie tylko do momentu zwiastowania, ale otwierają
drogę wielkiej wiary Maryi, drogę przepojoną, jak powiedział Ojciec św. Jan Paweł II, pokorą, posłuszeństwem i zaufaniem
często w wymiarach heroicznych. Bezinteresowna odpowiedź Maryi na wezwanie Boże mogła pochodzić jedynie z serca
już oddanego Bogu. Maryja uwierzyła na podstawie słów psalmistów i proroków, a także bogatego własnego
doświadczenia, że Bóg, którego czciła, jest Bogiem wiernym, że można Mu zaufać w każdej sytuacji. Dzięki swej
wspaniałomyślnej zgodzie na wypełnienie się woli Boga jako Dziewica Matka Jego Syna sprawiła, że mogło się wypełnić
proroctwo o zbawieniu.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MARZEC: Nawiedzanie ludzi doświadczonych cierpieniem (cd. zastosowania piątej rady
Apostolatu Maryjnego).
PATRONKA MIESIĄCA MARCA: Św. Ludwika de Marillac (15. marca)
Św. Ludwika urodziła się 12. sierpnia 1591 r. w Paryżu. W 1613 r. wyszła za mąż za Antoniego Le Gras, który zmarł w 12
lat później, pozostawiając Ludwikę z nieletnim synem. Po śmierci męża (1625) pod kierownictwem św. Wincentego
a Paulo wspomagała ubogich i chorych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia. Była współzałożycielką (29. listopada 1633)
i pierwszą przełożoną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zmarła w Paryżu 15 marca 1660 r. Dnia 9 maja 1920 r.
beatyfikowana, a 11 marca 1934 r. kanonizowana. Dnia 10 lutego 1960 r. papież Jan XXIII ustanowił ją patronką
wszystkich dzieł charytatywnych.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

PISMO ŚWIĘTE:
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS Ukrzyżowany
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy wpatrując się w Jezusa cierniem ukoronowanego i zranionego cierniem Ojca Pio,
umieli z pokorą zanosić modlitwy za bliźnich i wspierać słowa darem akceptacji zranienia naszej duszy i ciała.

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM...

PROROK JEREMIASZ 7 III, godz. 19.00
W teologii widzi się w Jeremiaszu zapowiedź niewinnie cierpiącego Chrystusa, który przez swoją śmierć daje wierzącym
w Niego nowe życie. Dla dzisiejszego człowieka, spragnionego akceptacji otoczenia, Jeremiasz nie jest postacią łatwą do
naśladowania. Za wierność swojemu powołaniu musi zapłacić niezrozumieniem i odrzuceniem. Koleje życia i misji
biblijnego proroka reżyser Harry Winer wzbogacił wątkami fikcyjnymi. Z jednej strony jest to opowieść o człowieku, który
wbrew wszystkim, nieugięcie głosi swoje proroctwa, a z drugiej o tym, że nie wystarczy tylko słuchać, by odkryć prawdę.
90 min.
KRÓLOWA ESTERA 14 III, godz. 19.00
Estera nie była mocarzem zdolnym przeciwstawić się możnym. Była kruchą kobietą w czasach, gdy kobieta nic nie
znaczyła. A jednak widząc, że nie ma innego wyjścia niż narażenie swojego życia, zdecydowała się na ryzykowny krok,
a Bóg sprawił, że jej interwencja okazała się skuteczna. 90 min
KSIĘGA RUT 21 III, godz. 19.00
Film to druga pełnometrażowa ekranizacja “Księgi Rut”. Zrealizowana z większą wiernością dla biblijnego tekstu niż
nakręcony pół wieku wcześniej film Kostnera. Opowieść o dobrej synowej snuje dziadek Dawida, przyszłego króla Izraela.
Dramat rozpoczyna się po śmierci męża Noemi, która pozostaje sama z dwoma synami żyjąc w wielkim niedostatku. 90
min
TAJEMNICA TAJEMNIC. PRAWDZIWA HISTORIA OCALENIA POLSKI I ŚWIATA 28 III, godz. 19.00
Ten obraz pomaga zobaczyć i zrozumieć duszę Polski. Historia Polski, świata i Kościoła pod koniec XX wieku opisana z
perspektywy działań Prymasa Tysiąclecia i polskiego Papieża. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński oraz Ojciec Święty Jan
Paweł II, jak nikt inny, zrozumieli potrzeby Polski i powierzyli ją Maryi. Fantastyczne zdjęcia archiwalne z lat 50-tych i 60tych, nigdy niepublikowane, świadkowie pontyfikatu, sensacyjne wnioski. 60 min.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9).

www.radiovaticana.va
Drodzy Bracia i Siostry!
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami
kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na
drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem
wyjścia niech będą słowaśw. Pawła: „Znacie przecież łaskę
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla
was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”
(2Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrześcijan Koryntu,
zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym
w Jerozolimie, którzy są w potrzebie. Co mówią nam,
współczesnym chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co
znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia
ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?
1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest styl
Bożego działania. Bóg nie objawia się pod postaciami
światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc
bogatym, dla was stał się ubogim...”. Chrystus, odwieczny
Syn Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się ubogi; wszedł
między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył się,
„ogołocił", aby stać się we wszystkim podobny do nas (por.
Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica! Ale
źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która
jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie
waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra
umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we
wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym,
ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To
właśnie Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi
rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką
wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi
Dziewicy stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas
we wszystkim z wyjątkiem grzechu” (Sobór Wat. II, Konst.
duszpast. Gaudium et spes, 22).
Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego
w sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, „aby was
ubóstwem swoim ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko
efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej
logiki, logiki miłości, logiki Wcielenia i Krzyża. Bóg nie
chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym
jałmużna udzielona przez litościwego filantropa, który
dzieli się czymś, co mu zbywa. Nie taka jest miłość
Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu
i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to
czyni, że potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby
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stanąć pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, pośród
nas grzeszników, i wziąć na swoje barki brzemię naszych
grzechów. Taką wybrał drogę, aby nas pocieszyć, zbawić,
uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiają nas słowa
Apostoła, że zostaliśmy wyzwoleni nie przez bogactwo
Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A przecież św. Paweł
dobrze zna „niezgłębione bogactwo
Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica
wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1,2).
Czym zatem jest ubóstwo, którym Jezus nas
wyzwala i ubogaca? Jest nim właśnie sposób, w jaki Jezus
nas kocha, w jaki staje się naszym bliźnim, niczym Dobry
Samarytanin, który pochyla się nad półżywym
człowiekiem, porzuconym na skraju drogi (por. Łk 10,25
nn). Tym, co daje nam prawdziwą wolność, prawdziwe
zbawienie i prawdziwe szczęście, jest Jego miłość
współczująca, tkliwa i współuczestnicząca. Chrystus
ubogaca nas swoim ubóstwem przez to, że staje się ciałem,
bierze na siebie nasze słabości, nasze grzechy, udzielając
nam nieskończonego miłosierdzia Bożego. Ubóstwo
Chrystusa jest Jego największym bogactwem: Jezus jest
bogaty swoim bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca,
swoim bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka
tylko Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty niczym dziecko,
które czuje się kochane, samo kocha swoich rodziców i ani
na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa
polega na tym, że jest Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź
z Ojcem to najwyższy przywilej tego ubogiego Mesjasza.
Jezus wzywa nas, byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie
jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się Jego „bogatym
ubóstwem” albo „ubogim bogactwem”, byśmy wraz z Nim
mieli udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali się
synami w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie (por. Rz
8,29).
Znane jest powiedzenie, że jedyny prawdziwy
smutek to nie być świętym (L. Bloy); moglibyśmy też
powiedzieć, że istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie
żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa.
2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” ubóstwa była
odpowiednia dla Jezusa, my natomiast, którzy
przychodzimy po Nim, możemy zbawić świat
odpowiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każdym
czasie i miejscu Bóg nadal zbawia ludzi i świat poprzez
ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach,
w Słowie i w swoim Kościele, który jest ludem ubogich.
Bogactwo Boga nie może się udzielać poprzez nasze
bogactwo, ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo,
osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha Chrystusa.
Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako
chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać różne
rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią,
brać je na swoje barki i starać się je łagodzić przez
konkretne działania. Nędza to nie to samo co ubóstwo;
nędza to ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności,
bez nadziei. Możemy wyróżnić trzy typy nędzy. Są to: nędza
materialna, nędza moralna i nędza duchowa. Nędza
materialna to ta, którą potocznie nazywa się biedą, i która

dotyka osoby żyjące w warunkach niegodnych ludzkich zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego.
istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr pierwszej Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej
potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, praca, szanse nowiny o miłosierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać radości,
na rozwój i postęp kulturowy. W obliczu takiej nędzy jaką daje głoszenie tej dobrej nowiny, dzielenie się
Kościół spieszy ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by skarbem, który został nam powierzony, aby pocieszać
zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające oblicze strapione serca i dać nadzieję wielu braciom i siostrom
ludzkości. W ubogich i w ostatnich widzimy bowiem oblicze pogrążonym w mroku. Trzeba iść śladem Jezusa, który
Chrystusa; miłując ubogich i pomagając im, miłujemy wychodził naprzeciw ubogim i grzesznikom niczym pasterz
Chrystusa i Jemu służymy. Nasze działanie zmierza także do szukający zaginionej owcy, wychodził do nich przepełniony
tego, aby na świecie przestano deptać ludzką godność, by miłością. Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie otwierać
zaniechano dyskryminacji i nadużyć, które w wielu nowe drogi ewangelizacji i poprawy ludzkiej kondycji.
przypadkach leżą u żródeł nędzy. Kiedy władza, luksus i
Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie
pieniądz urastają do rangi idoli, stawia się je ponad Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść
nakazem sprawiedliwego podziału zasobów. Trzeba zatem, wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej
aby ludzkie sumienia nawróciły się
i duchowej, gorliwe świadectwo o
na drogę sprawiedliwości, równości,
orędziu Ewangelii, którego istotą
powściągliwości i dzielenia się
jest miłość Ojca miłosiernego,
dobrami.
gotowego przygarnąć w Chrystusie
Nie mniej niepokojąca jest
każdego człowieka. Będziemy do
nędza
moralna,
która
czyni
tego zdolni w takiej mierze, w jakiej
człowieka niewolnikiem nałogu
upodobnimy się do Chrystusa, który
i grzechu. Ileż rodzin żyje w udręce,
stał się ubogi i ubogacił nas swoim
bo niektórzy ich członkowie –
ubóstwem. Wielki Post to czas
często młodzi – popadli w niewolę
ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli
alkoholu, narkotyków, hazardu czy
się zastanowimy, czego możemy się
www.radiovaticana.va
pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens
pozbawić, aby pomóc innym i
życia, pozbawionych zostało perspektyw na przyszłość, wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że
utraciło nadzieję! I iluż ludzi zostało wepchniętych w taką prawdziwe
ubóstwo
boli:
ogołocenie
byłoby
nędzę przez niesprawiedliwość społeczną, przez brak bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego.
pracy, odbierający godność, jaką cieszy się żywiciel rodziny, Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli.
przez brak równości w zakresie prawa do wykształcenia
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy „jakby
i do ochrony zdrowia. Takie przypadki nędzy moralnej ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie
można słusznie nazwać zaczątkiem samobójstwa. Ta postać mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza
nędzy, prowadząca także do ruiny ekonomicznej, wiąże się nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas
zawsze z nędzą duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności,
się od Boga i odrzucamy Jego miłość. Jeśli sądzimy, że nie abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia.
potrzebujemy Boga, który w Chrystusie wyciąga do nas W tej intencji będę się modlił, aby każdy wierzący i każda
rękę, bo wydaje się nam, że jesteśmy samowystarczalni, społeczność kościelna mogli owocnie przeżyć czas
wchodzimy na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg Wielkiego Postu, proszę was też o modlitwę za mnie. Niech
prawdziwie zbawia i wyzwala.
Chrystus wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej
Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na nędzę opiece.
duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we
Watykan, 26 grudnia 2013, w święto
wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że
św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika.
popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy
od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że
FRANCISCUS

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Patrycja Kowalczyk
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Po krótkiej przerwie powracamy do naszych wykładów o Strukturze Mszy Świętej. W dzisiejszym
numerze przybliżymy najważniejszą część Mszy, jaką jest Liturgia Ofiary (Eucharystyczna). Ustanowiona
w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dzieli się ona na trzy części, natomiast każda część składa się z różnych
obrzędów.
1. Przygotowanie darów
Jest to uroczyste przyniesienie do ołtarza darów chleba
Rozpoczyna się od przygotowania ołtarza, czyli i wina, ale, np. podczas I Komunii Świętej dzieci przynoszą
Stołu pańskiego, na którym rozkłada się korporał, także m. in. do ołtarza kwiaty, czy zapaloną świecę.
puryfikaterz, kielich i mszał.
W czasie procesji należy zachować postawę stojącą. Jest to
również moment, w którym składamy swoje ofiary, na cele
● Śpiew na ofiarowanie
Obecnie najczęściej jest to pieśń nabożna, która śpiewana parafii.
jest podczas procesji z darami, aż do momentu okadzenia
● Okadzenie darów i ołtarza
darów i ołtarza.
Najczęściej podczas uroczystych Mszy świętych, ale
w naszej parafii, bardzo często możemy zaobserwować ten
● Procesja z darami
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obrzęd w czasie niedzielnej Eucharystii o godz.11:00.
Unoszący się dym kadzidła jest znakiem, że ofiara
i modlitwa Kościoła wznosi się ku Bogu.
● Lavabo
Tak zwane obmycie rąk kapłana, podczas którego
wypowiada on słowa „Obmyj mnie, Panie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego”. Obrzęd ten wyraża chęć
wewnętrznego oczyszczenia.
● Modlitwa nad darami
Wezwanie do modlitwy nad złożonymi darami, które
kończy obrzęd przygotowania darów, a daje początek
Modlitwie eucharystycznej.

Są to modlitwy, które ukazują nam zjednoczenie Kościoła
w niebie i na ziemi, i to, że ofiara sprawowana jest za
żywych jak i umarłych.
● Doksologia końcowa
Jest to uwielbienie Boga, podczas którego kapłan unosi do
góry dary i modli się słowami: „Przez Chrystusa (...), przez
wszystkie wieki wieków.”
Po czym wierni odpowiadają: „Amen”. Jest to najważniejsze
Amen, którym wierni wyrażają swoje uwielbienie dla Boga
za Jego dary.

3.Obrzędy Komunii Świętej
● Wezwanie
2.Modlitwa Eucharystyczna
Kapłan wzywa do Modlitwy Pańskiej wiernych m. in.
słowami: „Pouczeni przez Zbawiciela (...) ośmielamy się
● Dialog przed prefacją
Dialog celebransa i wiernych, ukazujący, iż Modlitwa mówić”, czy też „Nazywamy się dziećmi Bożymi
Eucharystyczna należy do wszystkich zgromadzonych na (...)ośmielamy się mówić”. Mszał Rzymski podaje, kilka
wzorów wezwań, ale dopuszczalne jest również
Mszy, a nie tylko celebransa.
zaimprowizowanie takowego wezwania przez kapłana.
● Prefacja
● Modlitwa Pańska
Jest to hymn, śpiewany lub recytowany przez kapłana,
Najstarsza
i najważniejsza modlitwa chrześcijan, uważana
w imieniu zgromadzonych wiernych, którego słowa
za
streszczenie
Modlitwy eucharystycznej. Zawiera prośbę
wysławiają Boga i dziękują za zbawienie.
o
chleb
powszedni,
który jest także symbolem Chleba
● Aklamacja: Święty, Święty…
Eucharystycznego. Na końcu nie wypowiada się aklamacji
Śpiewana lub recytowana przez zgromadzonych wiernych
wraz z kapłanem, a jej słowa zostały zaczerpnięte z Pisma Amen.
● Embolizm
Świętego.
Ma
charakter
błagalny, jest rozwinięciem ostatniej prośby
● Epikleza
z
modlitwy
Ojcze
Nasz, którą kapłan rozpoczyna słowami:
Jest to wezwanie, w którym Kościół uprasza Boga, by
„Wybaw
nas
Panie
od (...), Jezusa Chrystusa”, a kończy lud
przyniesione do ołtarza dary chleba i wina za sprawą Ducha
aklamacją:
„Bo
Twoje
jest Królestwo, potęga i chwała na
Świętego stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.
wieki”.
Epikleza odmawiana jest przez kapłana z dłońmi
Wezwanie, Modlitwa Pańska i Embolizm wraz z aklamacją
wyciągniętymi nad darami.
najczęściej mają charakter śpiewany.
● Konsekracja
● Baranku Boży (Agnus Dei)
Jest to najważniejszy moment we
Część
stała każdej Mszy Świętej,
Mszy Świętej, w którym przez
śpiewana
bezpośrednio
przed
podniesienie Ciała i Krwi, oraz
Komunią
Świętą.
Podczas
śpiewu
wypowiedzenie słów przeistoczenia
następuje łamanie Chleba oraz
spełnia się Ofiara ustanowiona w
dochodzi do obrzędu zmieszania
czasie Ostatniej Wieczerzy. Podczas
postaci eucharystycznych, kiedy to
przeistoczenia wierni przyjmują
kapłan wypowiada słowa „Ciało
postawę klęczącą ze wzrokiem
i Krew (...), niech nam pomoże
skierowanym ku ołtarzowi.
osiągnąć życie wieczne”.
● Aklamacja
po
● Obrzęd przekazania znaku
fot. Patrycja Kowalczyk
przeistoczeniu
Pokoju
Wyznanie wiary w obecność Chrystusa
w Eucharystii. Przed sama aklamacją kapłan przyklęka, Moment, w którym wierni bezpośrednio przygotowują się
a następnie intonuję 1 z 4 aklamacji, np.”Oto wielka do przyjęcia Komunii Świętej. Ma za zadanie umocnić więź
tajemnica wiary”, po której lud odpowiada: „Głosimy śmierć wspólnoty. Znak pokoju przekazujemy sobie poprzez
Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie skinienie głową lub podanie ręki jednocześnie
wypowiadając „Pokój z Tobą”.
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.
● Komunia Święta
● Anamneza
Kapłan
unosi Hostię do góry i słowami:”Oto Baranek Boży,
Modlitwa wypowiadana przez celebransa bezpośrednio po
który
gładzi
grzech świata”, zaprasza wiernych na ucztę. Po
aklamacji, podczas której Kościół wspomina tajemnicę
przyjęciu
Ciała
i Krwi Chrystusa i krótkiej modlitwie
odkupienia,
czyli
Mękę,
Zmartwychwstanie
udziela
Komunii
wiernym ze słowami: „Ciało Chrystusa”.
i Wniebowstąpienie, jednocześnie oczekując ponownego
W
czasie
udzielania
Komunii śpiewana jest pieśń, która ma
przyjścia Jezusa Chrystusa.
symbolikę zjednoczenia.
● Modlitwa ofiarnicza
● Modlitwa po Komunii
Wspomina przede wszystkim tych, którzy przyjmują
Jest
ostatnią modlitwą, w której kapłan prosi, by
Komunię Świętą w słowach: „Pokornie Cię błagamy, aby
odprawiona
Eucharystia przyniosła owoce, a wierni przez
Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało
aklamację
Amen,
uznają modlitwę za swoją.
i Krew Chrystusa” ukazując jedność Kościoła.
● Modlitwy wstawiennicze
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Z ŻYCIA PARAFII...
Żaneta Rurarz
ŚPIEWANE JASEŁKA
W niedzielę 2 lutego 2014r. nasza
parafialna schola przedstawiła jasełka.
Przedstawienie nie było długie,
bo trwało zaledwie 20 minut, ale było
piękne w treść i muzykę, z dobrym scenariuszem,
wspaniała obsadą aktorską, bardzo dobrą oprawą
organową i KOCHANĄ wierną publicznością.
Przygotowania do przedstawienia były długie
i żmudne, ale z czasem dawały dużo satysfakcji. Pomysły
rodziły się w trakcie prób i każdy z nich został
wprowadzony, jako element naszego przedstawienia.
Jasełka nabierały „życia”, a my odkrywałyśmy w sobie po
prostu talent aktorski. Okazało się, że jesteśmy zgranym
i zdolnym zespołem, nasi aktorzy gościnni, ksiądz Maciej
i ministranci (Królowie) z chęcią przyjęli zaproszenie
zagrania w przedstawieniu. Stroje, układy taneczne, gra na
fletach, piosenka na zakończenie ”Jest taki dzień”, to
pomysły i choreografia dziewczynek.
Nasza najmłodsza schowanka Wiktoria „Antosia”,
która miała dużą tremę i troszkę poleciały jej łezki,
sprawiła swoją grą aktorską, że zamieniły się w łzy
szczęścia i radości z powodu narodzin Dzieciątka
w Betlejem. Górale dali prawdziwy popis tańca jak na
„Sabałowych Bajaniach” , a aniołowie grając na fletach
sprawili dużo radości. Na pierwszym planie Maryja

fot. Patrycja Kowalczyk
z
Józefem
w
strojach
z
epoki,
a dzieciątko w nosidełku współczesnym.
Serdecznie dziękujemy i prosimy, aby nasi
parafianie o nas pamiętali i wiedzieli, że każda oprawa
Mszy świętej wymaga od nas prób i ćwiczeń.
W przedstawieniu brali udział: Katarzyna Zielińska,
Żaneta Rurarz, Weronika Zielińska, Wiktoria Antoniewicz,
Klaudia Świder, Maja Cypryjańska, Arleta Gosławska,
Agnieszka Zielińska i Julia Cypryjańska oraz gościnnie:
Adrian Sykuła, Jakub Wojnarski, Jakub Gosławski
i Ks. Maciej Mroczek CM.

fot. Patrycja Kowalczyk
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NOWE POMYSŁY W SALKACH PARAFIALNYCH
Nasza parafia ma cztery salki, które kiedyś służyły przede wszystkim jako salki katechetyczne, a nawet szkolne
(Szkoła Podstawowa Nr 96 we Wrocławiu korzystała z parafialnych pomieszczeń). Dziś salki służą parafianom na wiele
sposobów.
SALA MATKI BOŻEJ OD CUDOWNEGO MEDALIKA: jest to
miejsce spotkań grup modlitewnych i formacyjnych, scholi
oraz orkiestry.
SALA ŚWIĘTEGO JÓZEFA: pełni rolę salki sportowomultimedialnej oraz salki ministranckiej. Wyposarzona jest
w projektor multimedialny oraz sprzęt sportowy: stół pingpong, piłkarzyki, dart i przyrządy do ćwiczeń (mini
siłownia).

SALA ŚW. WINCENTEGO A PAULO: magazyn Parafialnego
Oddziału Caritas oraz magazyn kościelny.
BIBLIOTEKO-KAWIARENKA U RZEMIEŚNIKA: nowa
inicjatywa, której celem jest stworzenie przyjaznego
miejsca na spotkania wiernych po niedzielnych Mszach
przy kawie, herbacie i ciastku. W sali jest także wystawiony
parafialny księgozbiór (literatura religijna, powieści,
lektury szkolne i wiele innych).

Uroczyste otwarcie Kawiarenki u Rzemieślnika planowane jest na środę, 19 marca, w uroczystość Świętego
Józefa Oblubieńca NMP, po wieczornej Mszy świętej.

fot. Grzegorz Sobczak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96...
DZIEŃ OTWARTY W SP 96 7 MARCA 2014
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr 96
serdecznie zaprasza kandydatów do klas 0 i 1 wraz
z Rodzicami na "Dzień Otwarty", który odbędzie się
7
marca
2014
w
godzinach
16.30-18.30.
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W
programie
spotkanie
z Dyrekcją i wychowawcami, gry
i zabawy dla dzieci przygotowane
przez
nauczycieli,
zwiedzanie
szkoły, informacje o zapisach do
klasy I i zerówki.

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA...
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Od 2011 roku w naszej parafii podejmowana jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. W pierwszym roku
przystąpiło do tej szlachetnej akcji modlitewnej 15 osób, w następnym roku 30, a w trzecim 14. Ile będzie w tym
roku? Wszystko zależy od wiernych, którzy w wielkiej wolności i miłości do świętości życia podejmą się
dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko, którego imienia nie znają, ale Bóg zna. I to powinno wystarczyć.
Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma
Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc
osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie,
nowenny, koronki).
Należy podejmować postanowienia realne, mając na
uwadze, indywidualne możliwości ich wypełnienia.
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez
dodatkowych postanowień ?
Tak.
Dodatkowe
postanowienia,
nie
są
obowiązkowe, choć adoptujący, chętnie je
podejmują.
4. Jak zrodziła się duchowa adopcja ?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się
odpowiedzią na wezwanie Matki
Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia
za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W
roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek
duchowej adopcji, powstał w kościele Ojców Paulinów w
Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego
granice.

www.duchowa-adopcja.pl
CZYM JEST ?
- modlitwą w obronie poczętego życia,
- osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów
Narodu,
- pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu
aborcji.
NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
1. Co to jest duchowa adopcja ?
Duchowa adopcja, jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie
matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego – radosnej,
światła, bolesnej lub chwalebnej ( Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś
Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców.
Do modlitwy można dołączyć, dowolnie wybrane
dodatkowe postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia ?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być
przykład: częsta Spowiedź i Komunia

na

5. Jakie są owoce duchowej adopcji ?
Duchowa adopcja skutecznie leczy, głębokie
zranienia wewnętrzne, spowodowane
grzechem aborcji. Pozwala matkom, odzyskać wiarę w Boże
Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo
konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary
i post), pomaga w szczególności ludziom młodym
kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać
radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do
postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Uczy
systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia
kontakt z Bogiem – pogłębia życie duchowe. Staje się
czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w
rodzinie. Jest praktyką miłości Chrystusowej i żywym
świadectwem wiary.
6. Kto może podejmować duchową adopcję ?
Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni,
kobiety, ludzie w każdym wieku
Jedynie dzieci, podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć duchowa adopcję ?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem
wypełnienia poprzednich zobowiązań.
8. Czy trzeba za
przyrzeczenia ?
Tak.

każdym

razem

składać

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko ?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
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10. Czy wiemy, jakiej narodowości
adoptowane dziecko ?
Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

będzie

15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez
radio, telewizję ?
Tak.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy
?
Naszą pewność opieramy na wierze we
Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie
Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte
dziecko, żyło i było otoczone miłością rodziców.

16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być
składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele
w obecności kapłana ?
Wskazane
jest,
by
przyrzeczenia
były
przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także
prywatnie.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni
się odmówić modlitwę ?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest
świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu
przyrzeczenia.

17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby,
które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore,
niepełnosprawne, w sędziwym wieku ?
Tak. Mogą podejmować prywatnie.



Czy przerywa się duchową adopcję, gdy
zaniedbało się modlitwę przez dłuższy

czas ?

Długa przerwa ( miesiąc, dwa) przerywa duchową
adopcje. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je
dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy, należy duchową
adopcję kontynuować, przedłużając o opuszczone dni.


Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych ?
Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

18.
W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia
prywatnie ?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed
Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych
dziewięć miesięcy, odmawiać jedną dowolnie wybraną
tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka
i rodziców. Dla zapamiętania, dobrze jest zapisać datę
rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji ?
W swoim środowisku mówić o duchowej adopcji
o jej owocach.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w
obronie nienarodzonych,
(ja, ....................................................................................................................) postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ...................................................................................................
w Święto/ Uroczystość ............................................................................................................................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
1. odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
2. codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
3. przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ..............................................................
imię i nazwisko ..............................................................................
adres ..................................................................................................
Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św.
Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby
swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

FUNDACJA EVANGELIUM VITAE
Szczęść Boże.
W październiku zeszłego roku jako Parafia byliśmy
współorganizatorami wrocławskich obchodów Dnia
Dziecka Utraconego, podczas których zainaugurowana została akcja budowy wrocławskiego grobowca i pomnika
nagrobnego przedwcześnie zmarłych dzieci.
Nie wszyscy rodzice zgłaszają się w szpitalu po szczątki
swego zmarłego dziecka, aby je pochować. By zarówno dziś
jak i w przyszłości mogli oni identyfikować miejsce
pochówku swoich dzieci Fundacja Evangelium Vitae
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z Wrocławia wraz z Poradnią Rodzinną działająca przy
naszej parafii realizują inicjatywę stworzenia grobowca
i pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych
przedwcześnie.
Pomysł poparł Diecezjalny Duszpasterz Rodzin,
a patronat duchowy nad całym projektem objęli Abp Józef
Kupny oraz
członkowie Franciszkańskiego
Zakonu
Świeckich z naszej parafii.
Kiedy umiera dziecko w rodzinie wszyscy jej członkowie
pogrążają się w żałobie, również otoczenie potrafi okazać

swoje współczucie i troskę. Wszyscy rozumiemy, że śmierć
dziecka jest czymś nienaturalnym, nie w tej kolejności
powinniśmy odchodzić ze świata. Kiedy jednak umiera
dziecko nienarodzone, często staje się to tematem tabu,
nawet najbliższa rodzina nie umie udzielić wsparcia, matka
często spotyka się z życzliwymi radami, że powinna
zapomnieć, szybko wrócić do pracy i nie przeżywać żałoby.
Często rodzice nawet nie są poinformowani o tym, że mają
prawo pochować dziecko, a matka może wykorzystać jej
część urlopu macierzyńskiego na przeżycie żałoby. Naszymi
działaniami pragniemy docierać do świadomości lekarzy,
ale też wrocławskiego społeczeństwa, że dzieci w łonie
matki, są takimi samymi ludźmi jak my i mają taką samą
godność, że mają prawo do bycia pochowanym na
cmentarzu, jeżeli umierają przedwcześnie.
Jaki to projekt?
Pragniemy,
aby
każde
dziecko
zmarłe
przedwcześnie, a nie odebrane przez rodziców ze szpitala
zostało godnie pochowane na cmentarzu Osobowickim
i aby rodzice mieli wiedzę, gdzie spoczywają doczesne
szczątki ich dziecka. Pragniemy, aby pomnik dziecka
nienarodzonego miał także wymiar symboliczny, dla tych
rodziców, którym nie było dane pochować własnego

dziecka. Kilka razy w roku odbywałyby się pogrzeby dzieci
nienarodzonych z wrocławskich szpitali.
Czego potrzebujemy?
Jesteśmy
na
etapie
ustalania
różnych
spraw
organizacyjnych ze szpitalami i władzami samorządowymi,
potrzebujemy jednak Państwa wsparcia. Koszt grobowca
i pomnika to około 100 000 zł.
Dziś zachęcamy do duchowego i finansowego wsparcia
budowy pomnika dziecka nienarodzonego oraz inicjatywy
stworzenia grobowca dla zmarłych przedwcześnie dzieci.
Dzisiaj po każdej Mszy Świętej będziemy zbierać ofiary do
puszek na ten cel oraz rozdawać ulotki informacyjne.
Fundacja Evangelium Vitae prowadzi również ośrodek
leczenie problemów z płodnością metodą Naprotechnology,
Poradnię rodziną, Szkołę Rodzenia, Bank Niemowlaka oraz
jedyne we Wrocławiu Okno Życia, które uratowało już 5
dzieci. Wszystkie te dzieła tworzą Żywy Pomnik Jana Pawła
II. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i można
jej ofiarować także swój 1% podatku.
Więcej informacji o akcji i dziełach fundacji można
znaleźć
na
stronie
Fundacji
Evangelium
Vitae: www.fev.wroclaw.pl
Z góry za Państwa hojną pomoc dziękujemy.

www.fev.wroclaw.pl
W niedziele, 16 lutego w naszej parafii, przedstawiciele Fundacji głosili świadectwo i przeprowadzili
zbiórkę. Odpowiedzią na ciepłę przyjęcie głosicieli Świętości Życia był list Siostry Ewy skierowany do Księdza
proboszcza:
Czcigodny Księże Proboszczu!
Raz jeszcze pragniemy jak najserdeczniej podziękować za możliwość przybliżenia Parafianom działań Fundacji
Evangelium Vitae, w tym w sposób szczególny akcji związanej z godnym pochówkiem dzieci przedwcześnie zmarłych oraz
budowy grobowca i pomnika nagrobnego.
Dzięki zrozumieniu i życzliwości Duszpasterzy i całej Parafii św. Józefa Rzemieślnika zbierana kwota na wyżej
wymieniony cel powiększyła się o 1020 zł. Serdecznie dziękujemy! Niech Bóg wynagrodzi hojność serc bogactwem Swych
łask. Niech umacnia wiarę i pomnaża wzajemną miłość oraz otacza Parafię i jej Duszpasterzy troskliwą opieką.
Zapewniamy pamięć w modlitwie i serdeczną wdzięczność.
s. Ewa Jędrzejak
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Ewa Mazurek

DROGA KRZYŻOWA – DROGĄ MIŁOŚCI TOTALNEJ.

Dla niektórych osób nie ma ona
najmniejszego sensu. Trudno jest im
zrozumieć, dlaczego ludzie wierzący
przeżywają ją, wchodząc w doświadczenie bólu i dramatu
męki Chrystusa. A przecież, Droga Krzyżowa powstała
z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa.
Bł. Anna Katarzyna Emmerich była świadkiem
następującej wizji: „Kiedy Pana Jezusa prowadzono do
Heroda, Jan z Najświętszą Maryją Panną i Magdaleną
obeszli wszystkie miejsca, którymi przechodził Jezus.
Najświętsza Matka często rzucała się na ziemię i całowała
te miejsca, na których Jej Syn upadał. Taki to był początek
Drogi Krzyżowej i czci oddawanej Męce Jezusa, nim ona
jeszcze spełniona została.1.
Tym sposobem Najświętsza Maryja Panna, Matka
Jezusa otwarła Kościołowi nowe źródło zbierania zasług Jej
Syna, niby drogie kamienie lub najcenniejsze kwiaty, aby
móc je ofiarować Ojcu Przedwiecznemu za wszystkich
ludzi. Tym źródłem jest Droga Krzyżowa.
Uczestnicząc w cierpieniach Jezusa, poznając ból,
samotność, opuszczenie przez uczniów, niewdzięczność
ludzi idących za Jezusem na Golgotę, patrząc na Matkę
Bolesną – poznajemy samego Jezusa.
Przeżywając Jego cierpienie w swoim sercu,
zbliżamy się do Niego tak bardzo, jak tylko jest to możliwe.
Głębokim sensem tego nabożeństwa jest
przebudzenie wewnętrzne, prowadzące do kontemplacji
miłości, do poznania, pokochania, a nade wszystko
naśladowania Jezusa Chrystusa. Równie ważnym owocem
jest odkrycie celu i sensu życia oraz wyrażenie zgody na ich
realizację, poprzez przyjęcie prawdy: „przez krzyż do
nieba”.
Nie zatrzymujmy się jednak na krzyżu, nie patrzmy
na sam ból, nie patrzmy na samo cierpienie. Patrząc tylko
na
nie
doświadczymy
przerażenia.
Uciekniemy.
Wpadniemy w rozpacz. Zagubimy swoją wiarę. Dostrzeżmy
to, do czego krzyż nas odwołuje – do Chrystusa i naszego
zmartwychwstania!
Popatrzmy na miłość, bo miłość jest większa,
mocniejsza. Miłość jest ponad wszystko. Spójrzmy na
Jezusa. Gdyby miłość Jego była mniejsza niż nasze grzechy,
cierpienie przygniotłoby Go do ziemi i nie byłby w stanie
podjąć krzyża. Czy dobrze to rozumiemy? Miłość Chrystusa
jest nieskończenie większa od naszych grzechów i słabości.
Przewyższa cierpienie, jakie mu zadają dusze swoimi
grzechami. I chociaż Jezus cierpi przeogromny ból, to Jego
miłość zgadza się na to, by nas ratować od śmierci, by nas
od niej uwolnić, byśmy mogli zaznawać szczęścia miłości
w niebie.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest również drogą
odkrywania i umacniania się w nadziei dla wszystkich,
którzy zaufali Panu.
Sam Jezus zwraca się do Św. Faustyny tymi
słowami: „Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki,
większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do
krwi; rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie

1
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Droga Krzyżowa według wizji Bł. Anny Katarzyny Emmerich.

z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość”
(Dz.369).
Z kolei Św. Magdalenie de Pazzi obiecuje: „Kto
w piątek, zwracając uwagę na godzinę Mojego na Krzyżu
skonania, odprawi Drogę Krzyżową, otrzyma szczególne
łaski od Mojego Ducha, którego w onej chwili oddałem,
a chociaż byś i nie czuła wyraźnie tej łaski, ona wszakże
w tobie nieustannie spoczywać będzie. Kto dłuższy czas
codziennie odprawi Drogę Krzyżową, może zbawić całą
parafię”2.
Nasz Zbawiciel przekazuje również obietnice za
pośrednictwem zakonnika Br. Stanisława ze Zgromadzenia
Braci Szkolnych w Hiszpanii, który zmarł w opinii świętości
w 1927 r.
1. Wszystko, o co prosimy przy odmawianiu Drogi Krzyżowej,
będzie wysłuchane.
2. Obiecuję życie wieczne tym wszystkim, którzy częściej
odprawiają
Drogę
Krzyżową
ze
współczuciem.
3. Jestem przy nich w ciągu całego życia i szczególnie będę
ich wspomagał w godzinę ich śmierci.
4. Choćby nawet miał ktoś tyle grzechów, ile źdźbeł trawy na
polu i piasku na brzegu morskim, będzie mu to wszystko
zmazane przez odprawienie Drogi Krzyżowej. (Obietnica ta
nie zwalnia od spowiedzi, szczególnie przed przyjęciem
Komunii Świętej.).
5. Ci, którzy często odprawiają Drogę Krzyżową, otrzymają
w Niebie szczególną chwałę.
6. Uwolnię ich z ognia czyśćcowego, jeżeli się tam dostać
powinni, i to w pierwszy wtorek albo piątek po ich śmierci.
7. Błogosławieństwo Moje będzie towarzyszyć Wam
z powodu odprawiania każdej Drogi Krzyżowej, w godzinę
śmierci, w Niebie i na całą wieczność.
8. W godzinę śmierci nie pozwolę, aby ulegli pokusom
szatana. Użyję całej mojej siły, aby spoczęli w Moich
ramionach.
9. Jeżeli odprawiają Drogę Krzyżową z miłością, uczynię
każdego z nich żywym cyborium. Skąd później z radością
rozleję Moje Łaski.
10. Skieruję Moje spojrzenie na tych, którzy często
odprawiają Drogę Krzyżową, Ramiona Moje są zawsze
otwarte,
aby
ich
ochraniać.
11. Tak jak zostałem przybity do Krzyża, tak samo będę
zawsze z tymi, którzy mnie czczą przez odprawianie Drogi
Krzyżowej.
12. Nie mogą się oni już ode Mnie odłączyć, ponieważ Ja daję
im Łaskę ochrony przed każdym ciężkim grzechem.
13. W godzinę śmierci pocieszę ich Moją obecnością
i pójdziemy razem do Nieba. Śmierć będzie lekka dla tych,
którzy często odprawiali Drogę Krzyżową.
14. Dusza Moja będzie dla nich płaszczem ochrony. Będę im
śpieszył zawsze z pomocą, tak że znajdą we Mnie spokój.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej domaga się zatem od
człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za
Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości,
niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań
2
Szaffer R., Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, wyd.6,
Wrocław 2009, s.134.

i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu
nabiera ludzkie cierpienie. Rozważania treści kolejnych
stacji mają nas pobudzać do osobistej rewizji życia. Każde
zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by
współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość

do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się
i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać
się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to
znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.

Bolesław Dobrowolski
DROGA, PRAWDA I ŻYCIE
Jan Paweł II podczas jednej
z wygłoszonych homilii powiedział, że
bez Syna Bożego człowiek nie może
zrozumieć ani innych osób, ani samego
siebie. To bardzo ważne stwierdzenie należy rozważyć,
a przede wszystkim właściwie pojąć. Oto bowiem człowiek
posiada ciało pochodzące
z prochu ziemi i duszę
pochodzącą z tchnienia Pana Boga. Są to dwie
rzeczywistości, które łączą się w jednej osobie tak mocno,
że nie ma pomiędzy nimi granicy do ustalenie, gdzie kończy
się jedno, a gdzie zaczyna się drugie. Ciało wola: moja
dusza. Dusza zaś woła: moje ciało. Obie rzeczywistości dążą
wspólnie do życia, bo gdy zabraknie którejkolwiek z nich,
zabraknie też człowieka.
Problem dychotomicz-ności człowieka złożonego
z ciała i duszy pojawia się przez ich niewłaściwe
pojmowanie. Niekiedy to, co jest dobre dla ciała, jest złe dla
duszy, ponieważ ciało i dusza potrzebują nieco innego
pokarmu. O ile ciało dąży do rzeczy materialnych, o tyle
dusza dąży do wartości duchowych.
W ten sposób
dochodzi do batalii między ciałem a duszą o dominację w
człowieku, zaś sam człowiek w tym starciu dobra ze złem,
przyczynia się do tego, komu przyznać laur zwycięstwa –
ciału czy duszy.
Do podejmowania właściwych decyzji potrzeba
ludziom wzoru w Osobie Boga-człowieka, czyli Jezusa
Chrystusa. On swoim życiem dał przykład jak żyć, a te
wskazówki najpierw przez mowę zostawił Apostołom,
a następnie oni przez pismo zostawili je wszystkim innym.
Jezus Chrystus jako Stworzyciel – Słowo, przez Które
wszystko się stało, a także jako Zbawiciel – Ten, Który
został umęczony, ukrzyżowany i zmartwychwstał, głosi, że
Jego Słowa to Duch. To wyjaśnienie pomaga w lepszym
oczytaniu Księgi Rodzaju zawierającej opis stworzenia
człowieka. W pierwszym opisie człowiek powstaje na
końcu, po stworzeniu wszechświata i świata, których
człowiek stał się elementem. W drugim, nieco trudniejszym
do pojęcia opisie, człowiek powstaje na początku z prochu
ziemi, a w jego nozdrza zostaje tchnięte życie. Zarówno
pierwszy, jak też drugi opis, zostały napisane pod
natchnieniem Ducha, gdyż nie da się tego powiedzieć
naszymi, ziemskimi słowami. Możemy stwierdzić, że Księga
Rodzaju zawiera dwa opisy stworzenia człowieka,
ponieważ pierwszy kieruje się bardziej do ciała i rozumu,
a drugi kieruje się bardziej do duszy i wiary. Musimy
jednak pamiętać, że tym jak naprawdę powstał świat,
zajmuje się nauka, natomiast Księga Rodzaju ukazuje, że
bez Stwórcy zabrakłoby wszelkiego stworzeni.
Matka Teresa z Kalkuty napisała kiedyś, że w
każdej osobie należy dostrzec Chrystusa. To
stwierdzenie należy powiązać
z ziemską działalnością
Syna Bożego. Jezus Chrystus powtarzający, że Jego Słowa to
Duch, przychodząc do nas na ziemię, tłumaczył ludziom
ducha przez różne analogie – opowieści i przypowieści, jak

Obraz: Matthias Grunewald
– Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.
na przykład: o synu marnotrawnym, o roztropnych
i nieroztropnych pannach, o siewcy, o talentach, czy
o wdowim groszu. Warto dodać, że uznając Jezusa
Chrystusa i Jego Słowa jako Ducha, trzeba też uznać Maryję,
Jego Matkę, jako Przybytek Ducha.
Za najważniejsze dzieło Jezusa Chrystusa uznaje się
zostawienie Eucharystii. Komunia to obok chrztu,
bierzmowania,
małżeństwa,
kapłaństwa,
pokuty
i namaszczenia, jeden z siedmiu Sakramentów. Eucharystia
to Przenajświętszy Sakrament. Eucharystia to Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa, zostawione jako pokarm dla duszy. Gdy
Jezus ustanawiał ten sakrament w wieczerniku podczas
Ostatniej Wieczerzy, co w pełni dokonało się na Krzyżu,
wielu z Jego uczniów nie pojęło tego. A wszystko przez to,
że Słowa Chrystusa są Duchem i tylko Duch ma prawo Je
pojąć. Nie wystarczy więc Słowa Bożego czytać, trzeba
jeszcze, a raczej przede wszystkim, Je rozważać, aby Je
pojąć.
Należy zdać sobie sprawę, że jako ludzie mamy
ciało i duszę, a przez to jesteśmy związani z ziemią
i z niebem. Trudno człowiekowi zrozumieć samego siebie,
jak też porozumieć się z innymi ludźmi, bez Osoby Jezusa
Chrystusa. On jednoczy wszelkie różnorodności. On
stanowi naszą Drogę, naszą Prawdę i nasze Życie. Jego
Słowo nieustannie trwa w Piśmie Świętym i w Tradycji.
Wystarczy Je odczytać. Bo kiedy uznamy Jednego Pasterza,
wtedy nastanie jedna owczarnia.
13

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTRZA...
Joanna "Niebieska" Nęcka
MINISTRANCI NA POKAZIE YOYO
13 lutego 2014r. odbył się w Parafii Św. Józefa
Rzemieślnika nietypowy pokaz. Dawno zapomniana
sztuka rzucania YoYo na nowo odżyła dzięki Robertowi
„Robakowi” Wolanowi, który od dwóch lat zajmuje się
machaniem YoYo. Swoich sztuczek nauczył się
z anglojęzycznych filmików, prezentowanych na
YouTube. Robert stwierdził, że chciałby zarazić swoją
pasją innych dlatego, na wspomnianym serwisie,
postanowił stworzyć kanał, na którym umieszcza własne
instruktażowe
filmiki, prezentowane
całkowicie
w języku polskim.
Oczywiście Robak nie tworzy tych nagrań sam.
Filmy pomaga mu przygotowywać Asia, jego narzeczona,
a nagrywaniem i pracochłonnym montażem zajmuje się
Marcin „Watson” Łata. Dzięki profesjonalnemu
sprzętowi, który zastąpił kamerkę w telefonie, filmy
nagrywane są w High Definition (w wysokiej
rozdzielczości). Wszystkie triki pokazane na nagraniach
są dokładnie opisane.
W czasie spotkania z młodymi parafianami,
Robak zaprezentował co można zrobić posiadając tę
niepozorną „zabawkę”. Później pokazał jak dostosować
długość sznurka do swojej wysokości (swojego wzrostu)
i nauczył dzieci kilku podstawowych rzutów.
Niektórzy parafianie przybyli na spotkanie
z własnym YoYo. Dowiedzieli się, że wiele sztuczek
można wykonać posiadając nawet najtańszy typ YoYo,

fot. Marcin Łata

wystarczy tylko, aby był wyposażony w łożysko
kulkowe. Robak podał dzieciom adres strony
internetowej, na której mogą obejrzeć lekcje. Podczas
spotkania z młodzieżą parafialną również powstał film,
który niedługo będzie można obejrzeć na kanale
Robacze YoYo Team - YouTube.
Na wspomnianym kanale, gdzie RYYT wrzuca
swoje filmiki, znajdzie się również coś dla osób, które
niekoniecznie chcą machać YoYo, ale wolą jedynie
popatrzeć. Wśród pięknych zimowo-wiosennych scenerii
we Wrocławiu powstało już kilka zwiastunów.
Zachęcamy do zobaczenia jak wygląda zabawa YoYo
w XXI wieku. Jednym słowem- tutaj każdy znajdzie coś
dla siebie!

SZKOŁA SIÓSTR URSZULANEK...
Publiczne
Gimnazjum
i
Liceum
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek to
szkoły
katolickie,
odwołujące
się
w wychowaniu i kształceniu do
chrześcijańskiej wizji człowieka i świata.
Nasze szkoły realizują program
obowiązujący
w
szkolnictwie
państwowym. Zapewniamy naukę języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, a w liceum również włoskiego
i łacińskiego.
W liceum nie proponujemy klas o określonych
„profilach”. Każdy uczeń, zgodnie z obowiązującą nową
podstawą programową, może samodzielnie ustalić znaczną
część swojego planu zajęć.
Poza zajęciami lekcyjnymi, proponujemy uczniom
zajęcia sportowe (taniec, korfball, siatkówka, koszykówka),
liczne koła zainteresowań (m.in. Liga Ochrony Przyrody,
koło teatralne, fotograficzne, chór), a także wyjścia do
opery, filharmonii czy wrocławskich muzeów.
Bierzemy udział w międzynarodowym projekcie
Comenius, w ramach którego mamy szanse odwiedzić
w ramach wymiany swoich rówieśników z innych krajów
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europejskich (m.in. Finlandii, Turcji czy Niemiec).
Nawiązaliśmy też współpracę z Radiem Rodzina, dzięki
czemu uczennice mogą zdobywać dziennikarskie szlify,
prowadząc comiesięczna audycję.
Dziewczęta spoza Wrocławia mają możliwość starania
się o miejsce w przyszkolnym internacie.
I na koniec ważna wiadomość – od 1 września 2013 r.
zarówno gimnazjum jak i liceum są szkołami publicznymi –
rodzice nie uiszczają czesnego. Natomiast od 1 września
2014 zapraszamy do naszych szkół również chłopców.
W gimnazjum chcemy utworzyć klasę męską i żeńską,
natomiast w liceum klasy będą mieszane.
Szczegółowe informacje na temat szkół oraz rekrutacji
znaleźć
można
na
stronie
internetowej
www.urszulanki.edu.pl
oraz na facebooku - www.facebook.com/urszulanki

Zapraszamy na dni otwarte!
Gimnazjum – sobota 15 marca i 5 kwietnia - g. 10. 00
Liceum - sobota 22 marca i 12 kwietnia – g. 10. 00

KULINARIA KSIĘDZA PROBOSZCZA...
Ks. Stanisław Basiuk CM

PIZZA

Padła sugestia żeby na wielki post podać przepis na postną pizzę. Wiemy, że dziś pizze są bardzo różne i obfite.
Faktycznie pizza to było menu ubogich ludzi, coś jak nasz bigos. Trochę ciasta i na to wrzucasz co masz
w lodówce… do piekarnika i gotowe.
Składniki: na 4 pizze wielkości 30 cm / na 4 osoby/
lubimy grubsze spody czy cieńsze. Staramy się zostawić
brzegi ciasta nieco grubsze… taki wałeczek wkoło, który
 Woda ciepła – 600 ml
zwykle się posypuje tartym serem parmezanem przed
 1kg mąki
pieczeniem i wtedy jest pyszny… /u nas w pizzeriach
 Oliwa z oliwek – 6 łyżek
zwykle ten wałeczek pizzy zostaje niezjadany/.
 Cukier – dwie łyżeczki
Blachę smarujemy oliwą z oliwek, kładziemy ciasto na
 Sól – łyżeczka / wg. uznania +_
przygotowaną
blaszkę, jeśli trzeba rozciągamy, formujemy
 Drożdże świeże – 40-50 gr.
i
zawijamy
lekko
brzegi, smarujemy delikatnie oliwką żeby
Ja
dodaję
jeszcze
łyżkę
serka
puszystego,
ciasto
nie
wchłaniało
np. pomidorowego sosu i nakładamy
śmietnakowego „Almette” czy pątnica „Twój smak".
farsz…
najprostszy:
pomidorki,
/świeże jak są dobre latem ,
Przygotowanie wymaga ok. 1,5 – 2 godz. Zależy ile czasu
zwykle
daję
krojone
z
kartonika…
zdrowsze niż z puszki!!!/
damy, by ciasto wyrosło. Bierzemy odpowiednie naczynie,
ale
można
sam
gęsty
sos,
następnie
posypuję: oregano,
wlewamy szklankę ciepłej wody, rozkruszamy i dodajemy
bazylią,
pieprzem,
/albo
tzw.
przyprawą
do pizzy/, jak kto
drożdże, cukier i serek i mieszamy … aż się rozpuści;
lubi
pikante
to
chili…/jeśli
pomidorki
kwaśne można
w odpowiednim naczyniu mamy mąkę z fajnym dołkiem,
posypać
trochę
cukrem/,
dalej
na
taką
postną
to można
do którego wlewamy nasz drożdżowy rozczyn a następnie
bierzemy kolejną szklankę ciepłej wody wlewamy do rzecz gustu : cebulkę i pieczarki, albo oliwki, albo
naczynia, dodajemy sól i oliwę i mieszamy, następnie papryczkę, albo cukinię taką grillowaną ze słoika…, to ser
dodajemy to do naczynia z mąką i mieszamy, wyrabiamy /ten w torebkach gotowy na pizze „Gusto Sottile” czy inny
ciasto… jak zbyt rzadkie to dodajmy mąki, wyrabiamy aż „Zielona Dolina”/. Przy nie postnej wiadomo: szyneczka,
nie będzie się kleić do rąk …odstawiamy przykryte salami, boczuś… itp. Wkładamy do rozgrzanego fest
ściereczką w miarę w ciepłym miejscu. / po wyrobieniu piekarnika… i zależy jaki piekarnik …termo czy bez obiegu,
można podzielić ciasto na porcje i mieć każdą oddzielnie pali, smali czy piecze / 20 – 30 minut / trzeba zatem
przygotowaną do rozwałkowania /.
Gdy ciasto podwoi kukać, zaglądać i wyczuwać po zapachu.
objętość tzn., że gotowe i można wałkować i formować
Smacznego!
i rozciągać …Ciasto wałkujemy i formujemy w zależności
od blachy do pieczenia, i mniej lub więcej w zależności czy
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 3/12
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

SANKTUARIUM MARYI

Postawiony wedle zasad stylu klasycystycznego kościół Opieki Św. Józefa o teatralno-operowej manierze stanowi
Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jej wizerunek, obok wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej oraz
Matki Boskiej Licheńskiej, należy do najbardziej rozpoznawalnych i czczonych wizerunków Madonny w Polsce.
W kościele Opieki Św. Józefa, jego wierne odbicie widnieje w kaplicy wzorowanej na kaplicy Ostrej Bramy w Wilnie,
rozpościerającej się nad ołtarzem.

fot. Grzegorz Sobczak

Sprawiedliwość Boga rodzi się w Jego Miłosierdziu, a Maryja jako Matka Jezusa Chrystusa, w Którym objawiła się
Pełnia Miłości, została utytułowana Matką Miłosierdzia. Sanktuarium Matki Miłosierdzia precyzyjnie odwzorowuje
sanktuarium Ostrej Bramy w Wilnie. Prezbiterium z krzyżem, tabernakulum i ołtarzem skonstruowano jak
ostrobramską kaplicę, natomiast wkomponowany w nią obraz odbija wizerunek Maryi z wileńskiego obrazu.
Przedstawiona w majestatycznej pozie Madonna, osadzona na księżycu oraz obleczona gwiazdami i promieniami
słońca, znajduje się bez Dziecka, dopiero Go oczekuje, co stanowi dość specyficzne rozwiązanie, bo zazwyczaj na
obrazach Madonny trzymają Dziecko w ramionach.
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
Nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o 17.15; Drogi Krzyżowe w piątki o godz.: 9.00, 17.00, 18.30
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek Jacek Zieliński, Patrycja Kowalczyk
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46 tel. 71 342 69 71 e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl
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