ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 4 (25) * kwiecień 2014 r.
WAŻNE WYDARZENIA W KWIETNIU:
11 kwietnia - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII
o godz. 19.00 (początek przy ul. Kościuszki/Chudoby)
12 kwietnia - WIELKOPOSTNE CZUWANIE MODLITEWNE
o godz. 19.30
PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO:
17 kwietnia – Wielki Czwartek
Dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
18.00 – Uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej
i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza
Adoracji (Ciemnicy).
Adoracja Najświętszego Sakramentu – do godz. 21.00
18 kwietnia – Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa
10.00 – Droga Krzyżowa dla wszystkich
15.00 – Godzina Miłosierdzia. i Droga Krzyżowa
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku (Liturgia Słowa, Adoracja
Krzyża, Komunia św. Przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Bożego Grobu)
Po liturgii Gorzkie Żale
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.00
Obowiązuje post ścisły
19 kwietnia - Wielka Sobota
7.00 – 19.00 – Adoracja przy Bożym Grobie
9.00 – Wspólna adoracja przy Bożym Grobie i Nowenna
do Miłosierdzia Bożego
9.30 – 15.00 – Święcenie pokarmów (co pół godziny)
Wigilia Paschalna
19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece)
20 kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Godz. 6.00 – Rezurekcja (Procesja Rezurekcyjna i Msza św.)
Pozostałe Msze św.: godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.
Kamień od grobu został odsunięty,
a w środku Go nie ma.
Nie ma w grobie Chrystusa, bo zmartwychwstał,
Zwyciężył i dał nam nadzieję,
że i my zmartwychwstaniemy.

ZAPRASZAMY NA CZUWANIE MODLITEWNE
PRZED KANONIZACJĄ PAPIEŻY: BŁ. JANA XXIII
I BŁ. JANA PAWŁA II W SOBOTĘ, 26 KWIETNIA
O GODZ. 19.30.

Niechaj ta wielkanocna nadzieja, przez którą,
nasza wiara ma sens mocno zasiądzie
w ludzkich sercach.
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

Życzą Duszpasterze:
Ks. Stanisław Basiuk CM - proboszcz
Ks. Maciej Mroczek CM
Ks. Andrzej Siemiński CM

Nasza gazetka parafialna ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK ma już dwa lata. Z tej okazji redakcja
zaprasza na OTWARTE SPOTKANIE, które odbędzie
się w poniedziałek, 7 kwietnia o godz. 18.45
w Kawiarence uRzemieślnika.

MISJE ŚWIĘTE...
Ks. Stanisław Basiuk CM

CZYM SĄ MISJE PARAFIALNE ?

Misje to święto wspólnoty
parafialnej.
Wspólnota parafialna uwielbia
Boga Ojca za Dar Jezusa i Ducha Świętego.
Udział w Misjach to potwierdzenie przynależności do
Boga w Trójcy świętej Jedynego i do Kościoła świętego.
Misje to umocnienie w nadziei
Odnawiają nadzieję i umacniają ludzi zgnębionych na
duchu, zniewolonych, smutnych, cierpiących
Misje to Boża amnestia
Powszechne i całkowite darowanie wszelkich grzechów,
dla skruszonych w sercu.
Misje to nowy początek.
Misje zamykają „drzwi przeszłości”, rozpoczynając nowy
rozdział w relacjach człowieka z Bogiem i człowieka
z człowiekiem.
Misje to pogłębienie życia duchowego
Misje rodzą świadomość, i pragnienie bycia świętymi.
Dlaczego przeprowadza się Misje w parafii, czy nie
wystarczy zwykłe duszpasterstwo?

uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie
dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii.
Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej
Ewangelizacji. Nowa Ewangelizacja jest pilną potrzebą
chwili także w ochrzczonych przed ponad tysiącem lat
narodzie polskim. Kościół w pierwszym rzędzie od was
oczekuje, że poświęcicie wszystkie siły, aby głosić
prawdę o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa
współczesnemu pokoleniu Polaków i przeciwstawić się
największej pokusie naszych czasów odrzuceniu Boga –
Miłości.
Misje Parafialne mają więc stawać się terenem
misyjnym i w konsekwencji przetwarzać parafię tak, aby
ta stawała się również misyjną, ewangelizującą. Tylko
Kościół, który nieustannie odnawia się w Chrystusie,
może być znakiem sprzeciwu wobec tego, co we
współczesnym świecie jest niezgodne z wolą Boga. Nowa
ewangelizacja to ponowne odkrycie tego, że poprzez
Kościół Bóg troszczy się o całego człowieka.

Ojciec święty Jan Paweł II mówił w czerwcu
1987: Polska należy do krajów ... gdzie całe grupy
ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie

25. 05. - 1. 06. 2014

MISJE ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA
WE WROCŁAWIU
O ZGROMADZENIU OJCÓW KLARETYNÓW
Misje święte prowadzić będzie
O. Krzysztof Kozik CMF, kapłan ze
Zgromadzenia Misjonarzy Synów
Niepokalanego Serca Błogosławionej
Maryi Dziewicy, potocznie klaretyni.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk
Kardynała Henryka Gulbinowicza
w 1989 roku. Po święceniach
pracował w referacie powołaniowym
we
Wrocławiu,
następnie
był
proboszczem w Parafii Świętego
Floriana w Miedarach (diecezja gliwicka), a od 2002
roku jest misjonarzem-rekolekcjonistą. Mieszka
w Domu Formacyjnym Ojców Klaretynów we
Wrocławiu.
Misjonarze klaretyni to kapłani, bracia i klerycy
prowadzący życie wspólne na wzór wspólnoty
Apostołów, którzy usiłują osiągnąć ewangeliczną
doskonałość naśladując Jezusa Chrystusa poprzez
praktykę rad ewangelicznych. Duchowość apostolska
klaretynów ukierunkowana jest na misjonarską posługę
Słowa Bożego. Nie identyfikując się z żadnym
szczególnym apostolatem, podejmują oni ewangelizację
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i
reewangelizację
środowisk
zaniedbywanych w duszpasterstwie
zachowawczym,
celem
budowania
Kościoła i świata jako wielkiej
braterskiej rodziny miłości. Zadanie to
realizują
poprzez
ewangelizację
bezpośrednią,
przede
wszystkim
wędrowną (misje ludowe i „ad gentes”,
rekolekcje
parafialne,
katecheza
dorosłych i dzieci), oraz pośrednią
(promocja i przygotowanie świeckich
ewangelizatorów, rekolekcje zamknięte, działalność
dydaktyczno-naukowa i wydawnicza), według kryterium
tego co najbardziej konieczne, potrzebne i skuteczne.
Głównym źródłem duchowości klaretyńskiej jest
„Autobiografia” św. Antoniego Klareta, która obok
dokumentów XVII kapituły generalnej (1967)
analizujących
charyzmat
zgromadzenia,
oraz
wytyczającej kierunki jego realizacji karty programowej
XIX kapituły generalnej „La misión del Claretiano hoy”
(1979), współstanowi doktrynalną bazę dostosowanych
do
posoborowej
odnowy
Konstytucji
(1987)
i Dyrektorium (1999).

Klaretyni
są
misyjnym
zgromadzeniem
zakonnym na prawach papieskich, określanym jako
instytut mieszany (ani klerycki, ani laicki: tożsamością
klaretyna jest bycie misjonarzem), którego członkowie
cieszą się wstawiennictwem i oddają szczególną cześć
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Zgodnie z definicją założyciela:
„Synem Niepokalanego Serca Maryi jest ten, kto
płonie miłością i rozpala nią wszystko na swej drodze.

Kto skutecznie pragnie i wszelkimi środkami usiłuje
rozpalić wszystkich ludzi ogniem Boskiej miłości. Nic go
nie odstrasza, raduje się w niedostatku, podejmuje trudy,
chętnie
się
poświęca,
znajduje
upodobanie
w oszczerstwach i radość w udrękach. Myśli wyłącznie
o tym jak naśladować Jezusa Chrystusa w modlitwie,
pracy i cierpieniu, zawsze i jedynie starając się o większą
chwałę
Boga
i
zbawienie
dusz.”

MODLITWA PRZED MISJAMI PARAFIALNYMI

Boże nasz Ojcze!
Bądź błogosławiony, bo w swoim nieskończonym miłosierdziu dałeś nam Syna Twego
Jezusa, który nas uczynił Twoimi dziećmi i dziedzicami nieba.
Ci, dobry Ojcze, za dar Misji w parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu. Spraw,
aby stały się dla nas czasem łaski i wielkiego powrotu do Ciebie. Dlatego wraz z innymi chorymi,
cierpiącymi, samotnymi i starszymi ofiaruję Ci wszystkie moje cierpienia fizyczne i duchowe.
Przyjmij moje udręki i moją samotność , i uczyń z tego daru narzędzie nawrócenia i powrotu do
Ciebie, i Kościoła Tych Parafian , którzy pozostają daleko od Ciebie i od wiecznego szczęścia.
Udziel mocy Ducha Świętego ojcu Krzysztofowi, który będzie misje prowadził.
Wlej w serca Parafian pragnienie uczestniczenia w Misjach. Daj abyśmy w czasie ich trwania,
poznali wartość bycia Kościołem – rodziną Dzieci Bożych. Tobie, Ojcze wraz z Synem i Duchem
wieczna chwała na wieki wieków. Amen!
Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji: Módl się za nami.
Św. Józefie: módl się za nami.
Św. Wincenty a’ Paulo: módl się za nami.
MODLITWA PRZED MISJAMI DLA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

Boże nasz Ojcze!
Bądź błogosławiony, bo w swoim nieskończonym miłosierdziu dałeś nam Syna Twego
Jezusa, który nas uczynił Twoimi dziećmi i dziedzicami nieba.
Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, za dar Misji w parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika we
Wrocławiu. Spraw, aby stały się dla nas czasem łaski i wielkiego powrotu do Ciebie. Dlatego wraz
z innymi chorymi, cierpiącymi, samotnymi i starszymi ofiaruję Ci wszystkie moje cierpienia
fizyczne i duchowe. Przyjmij moje udręki i moją samotność, i uczyń z tego daru narzędzie
nawrócenia i powrotu do Ciebie, i Kościoła Tych Parafian, którzy pozostają daleko od Ciebie i od
wiecznego szczęścia. Udziel mocy Ducha Świętego ojcu Krzysztofowi, który będzie misje
prowadził.
Wlej w serca Parafian pragnienie uczestniczenia w Misjach. Daj abyśmy w czasie ich trwania,
poznali wartość bycia Kościołem – rodziną Dzieci Bożych. Tobie, Ojcze wraz z Synem i Duchem
wieczna chwała na wieki wieków. Amen!
Maryjo, Gwiazdo ewangelizacji: Módl się za nami.
Św. Józefie: módl się za nami.
Św. Wincenty a’ Paulo: módl się za nami.
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NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...

6 IV - J 11, 1-45 Wskrzeszenie Łazarza
13 IV - Mt 26, 14 – 27, 66 Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.
20 IV - J 20, 1-9 Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
21 IV - Mt 28, 8-15 Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom
27 IV - J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego oraz sprawiedliwy podział dóbr i zasobów
naturalnych.
INTENCJA MISYJNA: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 10, 30-36. Miłosierny Samarytanin.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Idź i ty czyń podobnie (Łk 10, 37).
Komentarz do perykopy biblijnej: W przeczytanej perykopie biblijnej pewien nauczyciel Prawa pyta Jezusa:
Kto jest moim bliźnim? Pan Jezus nie odpowiada wprost, lecz przez przypowieść o Samarytaninie. Przy drodze z Jerozolimy
do Jerycha leżał pobity i ograbiony człowiek. Przechodził obok niego kapłan, potem lewita, ale popatrzyli tylko na niego
i poszli dalej nie udzielając mu pomocy. Dopiero przechodzący Samarytanin zaopiekował się nieprzytomnym człowiekiem,
opatrzył mu rany i zabrał do gospody, gdzie zapłacił za opiekę nad nim. Samarytanin nie tylko wzruszył się niedolą
napotkanego człowieka, ale udzielił mu konkretnej pomocy. Tak to ocenił pytający Jezusa człowiek i otrzymał odpowiedź:
Idź i ty czyń podobnie. Przypowieść ta ilustruje nowe przykazanie ogłoszone przez Pana Jezusa w Wieczerniku:
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście
uczniami Moimi. Miłosierny Samarytanin powinien być wzorem dla Apostoła Maryjnego. W „Hymnie” Apostolatu
Maryjnego zawarte są słowa skierowane do Niepokalanej: Daj patrzeć Twymi oczami, wokoło z pomocą spieszyć i każdą
dostrzec niedolę, i Ciebie, Pani, cieszyć. W świecie ciągle jeszcze jest rozpowszechnione przekonanie, że nie każdy człowiek
jest bliźnim. Przejawia się to w prześladowaniach rasowych – nie godnych uczniów Jezusa!
ZADANIE APOSTOLSKIE NA KWIECIEŃ: Nawiedzenie ludzi doświadczonych cierpieniem (cd. zastosowania piątej rady
Apostolatu Maryjnego).
PATRON MIESIĄCA KWIETNIA: Św. Wojciech (23. kwietnia)
Biskup, męczennik, patron Polski. Urodził się ok. 956 r. w czeskich Libicach jako jeden z siedmiu synów w możnej rodzinie
Sławnikowiców. Przeznaczony do stanu duchownego kształcił się w Magdeburgu. Jako 25-letni subdiakon wrócił do Czech.
Mając 27 lat został konsekrowany na biskupa Pragi czeskiej. Zniechęcony trybem życia duchowieństwa rozdał wszystko, co
posiadał i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. Po powrocie do Pragi zatarg
z księciem Bolesławem II zmusił go do powtórnego opuszczenia kraju. W porozumieniu z cesarzem Ottonem III
i Bolesławem Chrobrym udał się wiosną 997r. do Prus. Gdzie dokładnie dotarł, nie wiemy, dość że rychło spotkał się
z wrogością. Gdy mimo to próbował kontynuować misję, zabito go strzałami z łuku, a potem odcięto mu głowę i wbito na
pal. Chrobry wykupił ciało i uroczyście pochował w Gnieźnie. W 999 roku pp Sylwester II wpisał go w poczet świętych.
Obok Matki Boskiej Królowej Polski i św. Stanisława – św. Wojciech jest głównym patronem Polski. W Gnieźnie co roku na
uroczystość św. Wojciecha zbiera się przy jego grobie Episkopat Polski.

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny...

Aby w Polsce wcielano w życie rodzinne, zawodowe i społeczne nauczanie bł. Jana Pawła II.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

PISMO ŚWIĘTE: J 20, 19-31 Zmartwychwstały Jezus ukazuje się apostołom.
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS chwalebny.
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy otwarli się na Bożą łaskę umacniającą nas w dawaniu świadectwa Ewangelii
codziennym życiem wobec naszych bliźnich , gdziekolwiek jesteśmy.

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM...

BŁ. ANNA KATARZYNA EMMERICK - ŚLUBY 4 IV, godz. 19.00
Film Dominika Grafa, jedyny jak do tej pory poświęcony Annie Katarzynie Emmerick, ma dwoje bohaterów: przyszłą
błogosławioną i Clemensa Brentano. Akcja filmu rozpoczyna się w roku 1818, kiedy Clemens Brentano przyjeżdża do
Dülmen, by na własne oczy przekonać się, kim właściwie jest obdarzona stygmatami zakonnica Spędził przy jej łożu sześć
lat. Przychodził dwa razy dziennie, kopiując notatki z jej pamiętnika, a następnie pokazywał jej to, co sam napisał, by mieć
pewność, że wiernie oddał jej słowa. Wizje Anny Katarzyny stały się inspiracja dla amerykańskiego aktora i reżysera Mela
Gibsona w przygotowaniu filmu „Pasja". 90 min.
BŁOGOSŁAWIONY JAN XXIII cz. I wyjątkowo w czwartek, 24 IV, godz. 18.45; cz. II 25 IV, godz. 18.45
W 1958 roku kardynał Angelo Giuseppe Roncalli, patriarcha Wenecji, został wybrany papieżem. Chociaż przez zebranych
na konklawe biskupów był traktowany jako „papież przejściowy”, w czasie jego pontyfikatu zaszło wydarzenie, które
zdecydowało o przyszłości Kościoła. 25 stycznia 1961 r. papież zapowiedział zwołanie Soboru Watykańskiego II. Łatwo
nawiązywał kontakty z ludźmi, ciepło i niezwykłe poczucie humoru sprawiało, że zdobywał sobie serca i sympatię
wiernych. 3 września 2000 Jan XXIII został ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II. Film, przedstawia
pełną biografię papieża, od czasów młodości aż do czasu Soboru Watykańskiego II i śmierci. To z nerwem nakręcony
niezwykle poruszający obraz z kapitalną kreacją Edwarda Asnera w roli Jana XXIII. cz. I 90 min.; cz. II 90 min.

4

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY 2014 R.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3)
Drodzy Młodzi!
W mojej pamięci głęboko zapisało się niezwykłe spotkanie,
jakie przeżyliśmy w Rio de Janeiro podczas XXVIII Światowego
Dnia Młodzieży: było to wielkie święto wiary i braterstwa!
Wspaniali Brazylijczycy powitali nas z szeroko otwartymi
ramionami, niczym figura Chrystusa Odkupiciela, która ze
wzgórza Corcovado patrzy na cudowną scenerię plaży
Copacabana. Nad brzegiem morza Jezus ponowił swoje
wezwanie, aby każdy z nas stał się Jego uczniem misjonarzem,
odkrył Go jako najcenniejszy skarb swojego życia i dzielił się
tym bogactwem z innymi, bliskimi i dalekimi, aż po najdalsze
peryferie geograficzne i egzystencjalne współczesności.
Następnym etapem międzykontynentalnej pielgrzymki
młodzieży będzie Kraków w roku 2016. Aby towarzyszyć wam
w drodze, chciałbym wraz z wami w ciągu najbliższych trzech
lat zastanowić się nad ewangelicznymi Błogosławieństwami,
o których czytamy w Ewangelii św. Mateusza (5, 1-12). W tym
roku rozpoczniemy od rozważenia pierwszego z nich:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie» (Mt 5, 3); na rok 2015 proponuję:
«Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą» (Mt 5, 8); i wreszcie w roku 2016 tematem będzie:
«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią» (Mt 5, 7).
1. Rewolucyjna siła Błogosławieństw
Dobrą rzeczą jest zawsze czytanie i rozważanie
Błogosławieństw! Jezus proklamował je w swoim pierwszym
wielkim kazaniu, na brzegu Jeziora Galilejskiego. Był tam
wielki tłum, a On wyszedł na wzgórze, aby nauczać swoich
uczniów, dlatego jest ono nazywane «Kazaniem na Górze».
W Biblii góra jest postrzegana jako miejsce, gdzie objawia się
Bóg, a Jezus głoszący kazanie na wzgórzu jawi się jako Boży
Nauczyciel, jako nowy Mojżesz. A co głosi? Jezus wskazuje
drogę życia, tę drogę, którą On sam idzie, a wręcz którą On
sam jest i przedstawia ją jako drogę do prawdziwego
szczęścia. W całym swym życiu, od narodzin w grocie
w Betlejem, aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Jezus
był ucieleśnieniem Błogosławieństw. W Nim wypełniły się
wszystkie obietnice królestwa Bożego.
Głosząc Błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go
naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną,
która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa, ale
Pan nam zapewnia swoją łaskę i nigdy nie pozostawia nas
samych. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk,
upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego
nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości,
prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy
drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej
historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to
doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg,
nieskończona miłość.
Błogosławieństwa Jezusa niosą rewolucyjną nowość, wzór
szczęścia będącego przeciwieństwem tego, co jest zwykle
przekazywane przez media, przez dominujący sposób
myślenia. Dla mentalności świata zgorszeniem jest to, że Bóg
przyszedł, aby być jednym z nas, że umarł na krzyżu! W logice
tego świata ci, których Jezus nazywa błogosławionymi, są
uważani za «przegranych», za słabych. Gloryfikuje się
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natomiast sukces za wszelką cenę, dobrobyt, arogancję
władzy, autoafirmację kosztem innych.
Drodzy młodzi, Jezus wzywa nas, abyśmy odpowiedzieli na
Jego propozycję życia, abyśmy zdecydowali, jaką drogą
chcemy iść, żeby osiągnąć prawdziwą radość. Jest to wielkie
wyzwanie wiary. Jezus nie bał się zapytać swoich uczniów, czy
chcą rzeczywiście pójść za Nim, czy też raczej odejść i chodzić
innymi drogami (por. J 6, 67). A Szymon zwany Piotrem miał
odwagę powiedzieć: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego» (J 6, 68). Jeśli i wy będziecie umieli
powiedzieć Jezusowi «tak», to wasze młode życie wypełni się
znaczeniem i tym samym będzie owocne.
2. Odwaga szczęścia
Ale co to znaczy «błogosławieni» (po grecku makarioi)?
Błogosławiony znaczy szczęśliwy. Powiedzcie mi: czy
naprawdę pragniecie szczęścia? W epoce, w której jesteśmy
pociągani przez liczne iluzje szczęścia, grozi nam, że
zadowolimy się byle czym, że nasza wizja życia będzie mało
ambitna. Dążcie natomiast do tego, co wielkie! Poszerzcie
wasze serca! Jak mówił bł. Piergiorgio Frassati: «Życie bez
wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez
podtrzymywania prawdy w nieustannej walce, to jest nie
życie, lecz wegetacja. My nigdy nie powinniśmy wegetować,
zawsze powinniśmy żyć» (List do I. Bonini, 27 lutego 1925 r.).
W dniu beatyfikacji Piergiorgia Frassatiego, 20 maja 1990 r.,
papież Jan Paweł II nazwał go «człowiekiem błogosławieństw»
(Homilia podczas Mszy św.: AAS 82 [ 1990], 1518).
Jeśli naprawdę pozwolicie, by ujawniły się najgłębsze
oczekiwania waszego serca, to zdacie sobie sprawę, że jest
w was niegasnące pragnienie szczęścia, a to pozwoli wam
zdemaskować i odrzucić wiele «tanich» ofert, jakie znajdujecie
wokół siebie. Kiedy poszukujemy sukcesu, przyjemności,
egoistycznego posiadania i czynimy z tego bożki, możemy
nawet doznawać chwilowego upojenia, fałszywego poczucia
zaspokojenia, ale w końcu stajemy się niewolnikami, nigdy nie
jesteśmy zadowoleni, jesteśmy pobudzani, by szukać coraz
więcej. Bardzo smutno widzieć młodzież «sytą», ale słabą.
Św. Jan pisząc do młodych mówił: «Jesteście mocni i nauka
Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego» (1 J 2, 14). Ludzie
młodzi, którzy wybierają Chrystusa, są silni, karmią się Jego
Słowem i nie «opychają się» innymi rzeczami! Miejcie odwagę
iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia!
Powiedzcie «nie» kulturze tymczasowości, powierzchowności
i odrzucenia, która nie wierzy, że potraficie podołać
odpowiedzialności i zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami
życia!
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3. Błogosławieni ubodzy w duchu...
Pierwsze
błogosławieństwo,
temat
najbliższego
Światowego Dnia Młodzieży, głosi, że szczęśliwi są ubodzy
w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
W czasach, gdy tak wiele osób cierpi z powodu kryzysu
gospodarczego, zestawienie ubóstwa i szczęścia może
wydawać się nie na miejscu. W jakim sensie możemy
pojmować ubóstwo jako błogosławieństwo?
Przede wszystkim starajmy się zrozumieć, co znaczy
«ubodzy w duchu». Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem,
wybrał drogę ubóstwa, ogołocenia. Jak mówi św. Paweł
w Liście do Filipian: «To dążenie niech was ożywia; ono też
[było] w Jezusie Chrystusie. On to, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się
podobnym do ludzi» (2, 5-7). Jezus jest Bogiem, który ogołocił
się ze swej chwały. Tutaj widzimy Boży wybór ubóstwa:
«będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem
swoim ubogacić (por. 2 Kor 8, 9). Jest to tajemnica, którą
kontemplujemy w szopce, widząc Syna Bożego w żłobie,
a następnie na krzyżu, gdzie ogołocenie osiąga swój szczyt.
Grecki przymiotnik ptochós (ubogi) ma nie tylko znaczenie
materialne, ale znaczy «żebrak». Określenie to należy wiązać
z żydowskim pojęciem anawim, «ubogich Jahwe», które
wskazuje na pokorę, świadomość własnych ograniczeń,
ubóstwo egzystencjalne. Anawim ufają Panu, wiedzą, że są od
Niego zależni.
Jak to dobrze potrafiła dostrzec św. Teresa od Dzieciątka
Jezus, Pan Jezus w swoim wcieleniu jawi się jako żebrak,
potrzebujący, poszukujący miłości.
Katechizm Kościoła
Katolickiego mówi o człowieku jako «żebraku wobec Boga»
(n. 2559 ) i powiada nam, że modlitwa jest spotkaniem Bożego
i naszego pragnienia (n. 2560).
Św. Franciszek z Asyżu bardzo dobrze zrozumiał tajemnicę
błogosławieństwa ubogich w duchu. Rzeczywiście, kiedy Jezus
przemówił do niego w osobie trędowatego i z krucyfiksu,
rozpoznał on wielkość Boga oraz swoją kondycję ubóstwa.
Biedaczyna spędzał godziny na modlitwie, pytając Pana: «Kim
Ty jesteś? Kim jestem ja?». Ogołocił się z dostatniego
i beztroskiego życia, aby poślubić «Panią Biedę», aby
naśladować Jezusa i dosłownie iść za Ewangelią. Franciszek
żył naśladowaniem Chrystusa ubogiego i miłością do ubogich
w sposób nieodłączny, jako dwa oblicza tego samego medalu.
Możecie więc mnie zapytać: jak konkretnie możemy
sprawić, aby to ubóstwo ducha przekształciło się w styl życia,
aby konkretnie wpływało na nasze życie? Odpowiem wam
w trzech punktach.
Przede wszystkim starajcie się być wolni wobec rzeczy.
Pan nas wzywa do życia ewangelicznego, naznaczonego
umiarkowaniem, nieuleganiem kulturze konsumpcji. Chodzi
o poszukiwanie tego, co najistotniejsze, nauczenie się
ogołocenia z wielu tłumiących nas rzeczy powierzchownych
i zbędnych. Zdystansujmy się od żądzy posiadania, od
pieniądza najpierw traktowanego bałwochwalczo, a następnie
marnowanego. Postawmy Jezusa na pierwszym miejscu. On
nas może uwolnić od zniewalającego bałwochwalstwa.
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Pokładajcie ufność w Bogu, drodzy młodzi! On nas zna, kocha
nas i nigdy o nas nie zapomina. Tak jak troszczy się o lilie
polne (por. Mt 6, 28), tak też nie pozwoli, aby czegokolwiek
nam zabrakło. Również by przezwyciężyć kryzys gospodarczy,
ludzie muszą być gotowi do zmiany stylu życia, do unikania
wielu przypadków marnotrawstwa. Tak jak potrzebna jest
odwaga szczęścia, tak też trzeba odwagi umiarkowania.
Po drugie, aby żyć tym błogosławieństwem wszyscy
potrzebujemy nawrócenia w stosunku do ubogich. Musimy
zatroszczyć się o nich, być wrażliwi na ich potrzeby duchowe
i materialne. Wam, młodym, powierzam zwłaszcza zadanie,
byście na nowo postawili solidarność w centrum ludzkiej
kultury. W obliczu dawnych i nowych form ubóstwa —
bezrobocia, emigracji, wielu różnego rodzaju uzależnień —
mamy obowiązek być czujni i świadomi, przezwyciężając
pokusę obojętności. Pomyślmy także o tych, którzy nie czują
się kochani, nie mają nadziei na przyszłość, rezygnują
z zaangażowania w życie, bo są zrażeni, rozczarowani,
zastraszeni. Musimy nauczyć się przebywania z ubogimi. Nie
wypełniajmy naszych ust pięknymi słowami o ubogich!
Spotkajmy ich, spójrzmy im w oczy, wysłuchajmy ich. Ubodzy
są dla nas konkretną okazją spotkania samego Chrystusa,
dotknięcia Jego cierpiącego ciała.
Ale — i to jest trzeci punkt — ubodzy są nie tylko osobami,
którym możemy coś dać. Również oni mają nam wiele do
zaoferowania, aby nas nauczyć. Wiele może nas nauczyć
mądrość ubogich! Pomyślcie, że jeden z świętych XVIII w.,
Benedykt Józef Labre, który spał w Rzymie na ulicy i żył z ofiar
ludzi, stał się doradcą duchowym wielu osób, w tym szlachty
i hierarchów. W pewnym sensie ubodzy są dla nas jakby
nauczycielami. Uczą nas, że wartość osoby nie zależy od tego,
ile posiada, ile ma na koncie w banku. Ubogi, osoba
pozbawiona dóbr materialnych zawsze zachowuje swoją
godność. Ubodzy mogą nas wiele nauczyć także o pokorze
i ufności w Bogu. W przypowieści o faryzeuszu i celniku (Łk
18, 9-14) Jezus przedstawia celnika jako wzór, bo jest on
pokorny i uznaje siebie za grzesznika. Także wdowa, która
wrzuciła dwie drobne monety do skarbca świątyni jest
przykładem ofiarności tych, którzy, chociaż mają niewiele lub
nic, dają wszystko (Łk 21, 1-4).
4 . ...albowiem do nich należy królestwo niebieskie
Głównym tematem Jezusowej Ewangelii jest królestwo
Boże. Jezus jest uosobieniem królestwa Bożego, jest
Emmanuelem, Bogiem-z-nami. To w sercu człowieka jest
ustanawiane i wzrasta królestwo, panowanie Boga. Królestwo
jest jednocześnie darem i obietnicą. Zostało nam już dane
w Jezusie, ale musi jeszcze w pełni się dokonać. Dlatego
każdego dnia modlimy się do Ojca: «Przyjdź królestwo Twoje».
Istnieje
głębokie
powiązanie
między
ubóstwem
i ewangelizacją, między tematem ostatniego Światowego Dnia
Młodzieży — «Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody» (Mt
28, 19), i tematem bieżącego roku: «Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie» (Mt 5,
3). Pan chce Kościoła ubogiego, ewangelizującego ubogich.
Jezus, kiedy posłał Dwunastu na misję, powiedział im: «Nie
zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów.
Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów,
ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy» (Mt 10, 910). Ewangeliczne ubóstwo jest podstawowym warunkiem,
aby rozprzestrzeniało się królestwo Boże. Najpiękniejsze
i najbardziej spontaniczne radości, jakie widziałem w czasie
mojego życia, to radości ludzi ubogich, którzy mają niewiele
rzeczy, do których są przywiązani. Ewangelizacja w naszych
czasach będzie możliwa jedynie przez zarażanie radością.
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Jak
widzieliśmy,
błogosławieństwo ubogich w duchu, kształtuje naszą relację z
Bogiem,
z
dobrami
materialnymi
i
z ubogimi. W świetle przykładu i słów Jezusa dostrzegamy, jak
bardzo potrzebujemy nawrócenia, aby nad logiką posiadania
więcej przeważała logika bycia bardziej! Najbardziej mogą
nam pomóc zrozumieć głęboki sens błogosławieństw święci.
Dlatego kanonizacja Jana Pawła II w drugą niedzielę
wielkanocną jest wydarzeniem, które napełnia nasze serca
radością. Będzie On wielkim patronem Światowego Dnia

Młodzieży, którego był inicjatorem i promotorem. A we
wspólnocie świętych nadal będzie on ojcem i przyjacielem was
wszystkich.
W kwietniu przypada także trzydziesta rocznica
przekazania młodym Krzyża Jubileuszu Odkupienia. Właśnie
od tego symbolicznego aktu Jana Pawła II rozpoczęła się
wielka pielgrzymka młodzieży, która od tej pory wciąż trwa na
pięciu kontynentach. Wielu pamięta słowa, które w Niedzielę
Wielkanocną 1984 r. towarzyszyły jego gestowi: «Droga
młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam
znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go
na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości
i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym
i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie».
Drodzy młodzi, Magnificat, pieśń Maryi, ubogiej w duchu,
to także pieśń tych, którzy żyją Błogosławieństwami. Radość
Ewangelii wypływa z serca ubogiego, które potrafi radować
się i zdumiewać dziełami Boga, jak serce Dziewicy, którą
wszystkie
pokolenia
nazywają
«błogosławioną»
(por. Łk 1, 48). Niech Ona, Matka ubogich i gwiazda nowej
ewangelizacji, pomaga nam żyć Ewangelią, urzeczywistniać
Błogosławieństwa w naszym życiu i mieć odwagę szczęścia.
Watykan, 21 stycznia 2014 r., we wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy
FRANCISCUS

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Patrycja Kowalczyk
OBRZĘDY KOŃCOWE
W naszym cyklu Katechezy dla dorosłych dotarliśmy do ostatniej z części Mszy Świętej, jaką są
Obrzędy Końcowe, które składają się z ogłoszeń duszpasterskich, pozdrowienia i błogosławieństwa oraz
rozesłania.
1. Ogłoszenia duszpasterskie
Następują bezpośrednio po modlitwie kończącej obrzędy
komunijne. Zazwyczaj czytane są w niedziele, ale zdarza się
również, że podaje się je w dni powszechne, np. Święta.
Przyjęło się także, że na zakończenie ogłoszeń kapłan życzy
wiernym dobrej niedzieli i całego nadchodzącego tygodnia.
Bardzo często po ogłoszeniach, kapłan wspomina osoby,
które odeszły do Pana ze wspólnoty w minionym tygodniu.
2. Pozdrowienie wiernych i błogosławieństwo
Może być zwykłe lub uroczyste. Pozdrowienie zwykłe
rozpoczyna zwrócony z rozłożonymi rękoma do ludu
kapłan od słów: „Pan z wami”, na co wierni odpowiadają:
„I z duchem Twoim”, a następnie kapłan udziela
błogosławieństwa wypowiadając słowa „Niech Was
błogosławi...” i kreśląc znak krzyża, a wierni odpowiadają
:”Amen”. Pozdrowienie uroczyste, rozpoczyna się od słów:
„Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo”. Kapłan
wyciąga ręce nad pochylony lud i odmawia tzw. modlitwę
nad ludem. Nowy Mszał zawiera, aż 26 modlitw, a ich tekst
uzależniony jest, np. od okresu liturgicznego.
3. Rozesłanie
Rozesłanie może mieć symbolikę posłania wiernych do ich
domów i głoszenia innym jakich to łask doświadczyli od
Boga podczas Eucharystii. Jest to swego rodzaju misja do
spełnienie. Kapłan ze złożonymi rękami, skierowany do
ludu wypowiada słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”,
a zgromadzeni wierni odpowiadają: „Bogu niech będą
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dzięki”. Wyjątkiem jest Eucharystia, w której bierze udział
diakon, wtedy do niego należy rozesłanie. Następnie kapłan
całuje ołtarz oddając szacunek i kłania się wraz
z Liturgiczną Służbą Ołtarza, po czym udaje się do zakrystii.
Zakończenie Mszy odejście kapłana od ołtarza może mieć
dwie formy:
● krótką, kapłan wraz z asystą udaje się do zakrystii
najkrótszą drogą;
● uroczystą, tylko wtedy, gdy wejście było uroczyste,
zachowuje się porządek wejścia;
Wyjście kapłana wraz z Liturgiczną Służbą ołtarza odbywa
się przy śpiewie na zakończenie Liturgii. Jeżeli po Mszy
Świętej następuje, np. nabożeństwo, obrzędy końcowe są
pomijane.
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Z ŻYCIA PARAFII...
INAUGURACJA PARAFIALNEJ KAWIARENKI uRZEMIEŚLNIKA
Urszula Awdziej
Zainspirowani
parafialną
kawiarenką z Jubileuszu w 2013 roku,
na spotkaniu rady parafialnej, przy
poparciu
Księdza
Proboszcza
Stanisława,
powstała
inicjatywa
utworzenia w roku 2014 kawiarenki parafialnej na stałe.
8-go lutego przyszłam do salek parafialnych, gdzie
czekał Ksiądz Maciej z ministrantami i lektorami, którzy
przenieśli regały z książkami do salki przeznaczonej na
kawiarenkę. Sama natomiast wzięłam się za pędzle
i zaczęłam malowanie. W międzyczasie powstawały
wizje wyposażenia kawiarenki, tzn. stoły, krzesła, barek,
ławy i inne dekoracje. Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Maciej,
Pani Kazia, wraz ze mną, zaczęli buszować po szopach
ogrodu, kotłowni, piwnicach i strychach, gdzie
znajdowaliśmy stare przedmioty, które pasowałyby do
wystroju kawiarenki. Przedmioty te z kolei, z pomocą
Pana Mariana, zostały oczyszczone, szlifowane, zbijane, a
następnie to wypieszczone przeze mnie do użyteczności.
Wizje te powstawały niemal codziennie, a realizowały się
nie tylko za moją przyczyną, ale i za sprawą Pani Kazi,
która wniosła wiele pomysłów i która uszyła przepiękne
zasłony oraz firanki, Pani Iwonki, która posprzątała
i ustawiła meble, a także za sprawą Księdza Macieja,
który niezwykle wciągnął się w przygotowania
parafialnej kawiarenki, jak też Księdza Proboszcza, który
podwinął rękawy i któremu nie obcy młotek oraz
śrubokręt. Pomógł też Pan Zdzisław, który ułożył nam
między innymi kafelki w pomieszczeniu socjalnym.
Wreszcie przyszedł też czas na mini-muzeum
z zabytkową i interesującą wystawą, które
przygotowałam wraz z Księdzem Maciejem i Panem
Grzegorzem, pod którego opiekę zostało ono
powierzone. To 40 dni ciężkiej pracy, wyrzeczeń,
zaangażowania i przyjemności płynącej z tworzenia tego
mojego dziecka, jak określam parafialną kawiarenkę. To

zawsze z sercem przez Panie: Jadzię, Iwonkę, Anię,
Bożenkę, Magdę, Ulę, Krystynę, Teresę i które chętnie
przystąpiły do prowadzenia parafialnej kawiarenki.
Ponadto może posłuchać pięknej muzyki, oglądając
piękny wystrój, czytając ciekawą prasę, przeglądając
ulubioną lekturę, czy poprowadzić małe pogaduchy.
Mozolne, ale skuteczne przygotowania zwieńczyły się
uroczystym otwarciem parafialnej kawiarenki w środę,
19-go marca, a teraz zapraszamy w każdą niedzielę,
w godzinach od 10 do 14.

Ks. Maciej Mroczek CM

Każda parafia powinna być
wspólnotą wspólnot. Myślę, że w naszej
parafii jest to widoczne, zwłaszcza kiedy
po niedzielnych Mszach wielu parafian
nie ucieka od razu do domów, ale
zatrzymują się i rozmawiają. W tych
rozmowach
uczestniczą
także
duszpasterze. I chyba potrzebowaliśmy takiego miejsca
jak kawiarenka, aby usiąść, napić się kawy, zjeść ciastko
i rozmawiać. Nasza kawiarenka to idealne miejsce, aby
tworzyć taką wspólnotę. A dodatkowo pod czujnym
okiem naszego Patrona Św. Józefa Rzemieślnika,
z którego czerpaliśmy wzór pracy, aby coś takiego
stworzyć.

Mateusz Nowakowski
i Urszula Górka

W środę, 19-go marca,
w
Uroczystość
Św.
Józefa
Oblubieńca, miało miejsce otwarcie
kawiarenki
parafialnej
uRzemieślnika. Na uroczystym
otwarciu
zgromadzili
się
Duszpasterze oraz liczne grono naszych Parafian. Ksiądz
Proboszcz
nasze
spotkanie
rozpoczął
od
pobłogosławienia tego miejsca i wspólnej modlitwy, aby
nowo powstała kawiarenka była miejscem pokrzepienia
zarówno naszych ciał jak i dusz. Następnie wszyscy
zgromadzeni delektowali się ciastami i innymi
smakołykami przygotowanymi przez nasze drogie
Parafianki. Dodatkową atrakcją była możliwość
zwiedzenia wystawy poświęconej historii naszej parafii.

Iwona Wajda

fot. Patrycja Kowalczyk

wszystko, aby każdy z nas mógł przyjść do Rzemieślnika,
wypić kawkę czy herbatkę, zjeść pyszne domowe ciasto,
które pieką także nasze sympatyczne Pani i Panowie…
tak, tak, Panowie też. A podane zostanie wszystko
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Pierwszy pobyt w kawiarence.
Kiedy zamówiłam ciastka i kawę,
usiadłam i zaczęłam się rozglądać
wtedy obezwładniło mnie wrażenie
pięknej i skromnej elegancji całego
pomieszczenia.
Pomyślałam,
że
atmosfera tego miejsca z zapachem
i smakiem pysznych ciast na pewno zachęci do spotkań
wiele osób wśród grona znajomych, przyjaciół i parafian.
Cieszę się, że istnieje takie miejsce jak nasza kawiarnia
i jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy się
przyczynili się do powstania tego miejsca.

Monika Bekas

19-go
marca
2014
roku
odwiedziłam kawiarenkę parafialną
uRzemieślnika. Jest tam bardzo miła
atmosfera na ścianach są obrazki
w ramkach, stoły są nakryte obrusami,
na stołach są też świeczki oraz kremowe
serwetki
w
serduszkowych
podstawkach. Z tyłu jest znajduje się brązowy kredens,
na którym stoi akordeon. Gdy podchodzimy, by coś kupić
na przykład: herbatę, kawę, ciastko, to nie ma
wyznaczonych cen, tylko jest skarbonka na dobrowolną
ofiarę. Kawiarenkę odwiedziłam z koleżanką i jadłyśmy
pyszne ciastko czekoladowe, a piłyśmy sok
pomarańczowy. Gdybym mogła oceniać od 1 do 10,
dałabym 10, bo ta kawiarenka jest najlepsza jaką znam.
Bardzo bym chciała kiedyś spróbować innych ciast
i ciasteczek. Serdecznie polecam do odwiedzenia
kawiarenki.

Marcin Możdżeń

W dzień Św. Józefa Oblubieńca,
19-go
marca,
została
otwarta
kawiarenka uRzemieslnika przy naszym
kościele. Jest w niej świetnie, ma ona
piękny wystrój i panuje w niej bardzo
miła atmosfera. W każdą niedzielę po
Mszy Świętej można tam przyjść i zjeść
pyszne ciastko, dzieci napić sie soku, a dorośli kawy lub

herbaty. W kawiarence mieści się też biblioteka i można
czytać książki. Do tej kawiarenki powinien zajrzeć każdy.

Jadwiga Sobczak

Pomysł Księdza Macieja oraz
Księdza Proboszcza, który wyraził
zgodę, wiele godzin poświeconych
przez Panią Urszulę na remont
i wystrój salki oraz zaangażowanie
Pań Parafianek – to wszystko
sprawiło, iż w Uroczystość Św. Józefa
Oblubieńca, po wieczornej Mszy Świętej, Ksiądz
Proboszcz przeciął symboliczną wstęgę w drzwiach
otwartej
przy
naszym
kościele
kawiarenki
uRzemieślnika. Nietuzinkowy i stylowy wystrój
z wystrzałowym barkiem na czele nadaje temu miejscu
klimatu. Przy włoskiej muzyce, świecach oraz zapachu
świeżo parzonej kawy i herbaty, jak też pysznych ciast,
pieczonych również przez nasze parafianki, można było
19-go marca i można będzie w każdą niedzielę miło
spędzić czas. Co ciekawe, kawiarenka została
wzbogacona księgozbiorem z książkami o tematyce
teologicznej, filozoficznej, pastoralnej i społecznej.
Ponadto obok kawiarni znajduję się ślad po parafialnym
muzeum, czyli wystawa z zabytkowymi eksponatami
sztuki sakralnej i starymi ornatami. Na pewno warto od
czasu od czasu odwiedzić salkę parafialną po prawej
stronie, która to wszystko oferuje.

Gospodynie Kawiarenki uRzemieślnika – Panie: Jadzia, Magda, Ula, Iwonka.

Przecięcie wstęgi przez Księdza Proboszcza

fot. Patrycja Kowalczyk i Grzegorz Sobczak
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Podczas uroczystego otwarcia Pani Urszula Awdziej, jedna z pomysłodawczyń kawiarenki uRzemieślnika
i osób w nią zaangażowanych, udzieliła dla naszej parafialnej gazetki krótkiego wywiadu…
Ks. Maciej:
Pragnę przedstawić Panią Urszulę Awdziej, która
podczas Jubileuszu 80-lecia Parafii odgrywała rolę
Anioła, a przez minione 40 dni zajmowała się
przygotowaniem tej pięknej kawiarenki! Co mogłaby
Pani nam opowiedzieć na temat kawiarenki?
Pani Urszula:
Księże Macieju, to jest moje dziecko, które wyszło pod
hasłem Coś możemy zrobić. Sama podjęłam wyzwanie
stworzenia tego miejsca. Dołożyłam wszelkich starań, by
miejsce to wyglądało tak, jak dziś wygląda. Wymagało
sporo pracy, bo malowania, meblowania oraz
wyszukiwania elementów wystroju. Z pomocą parafian
wykonaliśmy te wszystkie prace, m. in. dzięki Pani Kazi,
Panu Marianowi, czy ministrantom, którzy przenieśli
szafy i zasoby kawiarnianej biblioteki. Czuję, że to moje
kochane dziecko. To moja pierwsza wizja. Moja druga
wizja to parafialne muzeum. Powstało w pomieszczeniu

bardzo zagraconym, w bliskim sąsiedztwie kawiarenki.
W pewnym momencie pomyślałam: Robimy mini
muzeum”. Takie to wyszło te nasze muzeum, myślę że
jest dość przyjemne, przytulne. Muszę przyznać, że
trochę trudu było. 40 dni od rana do wieczora, że tak
powiem, nawet nie dawałam ponoć spać niektórym po
nocy, ale trudno miałam wizję i musiałam je zrobić.
Ks. Maciej:
Dziękujemy bardzo i życzymy owocnej pracy, aby jak
najwięcej
z
nas
tu
przychodziło.
Pani Urszula:
Mam nadzieję, że w niedzielę będzie tak obficie jak
dzisiaj. ZAPRASZAMY w każdą niedzielę od godziny
10:00 do godziny 14:00. Jestem zadowolona, kosztowało
to wiele wysiłku, ale wysiłku naprawdę z sercem i to jest
takie moje, coś mojego.

"MINIMUZEUM" CZYLI WYSTAWA O HISTORII PARAFII
Obok
Parafialnej
Kawiarenki
powstała
w niewielkim pomieszczeniu stała wystawa na stare
pamiątki naszego kościoła. Można zobaczyć m.in.: ornaty
skrzypcowe, stare fotografie przedstawiające kościół
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sprzed II Wojny Światowej oraz z czasów powojennych,
liczne dokumenty niemieckie, plany kościoła, stary
sprzęt kościelny, figury, krzyże, obrazy i wiele innych
ciekawych eksponatów.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Bolesław Dobrowolski
ROZWAŻANIA O POŚCIE I MODLITWIE
Post i Modlitwa
Boską Swoją misję Pan Jezus
zaczynał od postu. Udał się na miejsce
odosobnione, tzw. pustynię, aby otrzymać
łaskę Ducha Świętego. Celem Pana Jezusa było, pokazać
nam drogę na początku naszego nawrócenia. Nauczył jak
pokutować za nasze grzechy, otrzymywać Ducha Świętego
i zwalczać wszystkie pokusy od złego.
Przypominam sobie jedną z wygłoszonych przez
byłego proboszcza ks. Józefa Kapiasa CM w naszym kościele
homilii, w której to wygłosił znaczenie pokus, których Pan
Jezus doświadczał w swoim czterdziestodniowym poście
i w jaki sposób przez Ducha Świętego zwalczał te
najtrudniejsze pokusy.
Pierwsze to będą kamienie, które są ciężkie dla człowieka
żyjącego bez pomocy Bożej. Człowiek pracuje ponad siły
i tylko w pracy widzi swój cel. Są ludzie, którzy chcą być
obrzydliwie bogatymi, ale nie wiedzą o tym, że to jest nie
potrzebne. Oni nie znają Słowa Bożego i kończą życie ze
stratą. Przykładem dla nas są ludzie, którzy przez swoje
życie Słowem Bożym zostali świętymi i są w niebie.
Wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym.
Następną pokusą jest to, że człowiek żąda od Pana
Boga cudów, typu „nie zobaczę nie uwierzę”. Wszystko na
świecie jest cudownie stworzone przez Pana Boga, ale dla
ludzi jest to ukryte i fizycznie naturalne. Pan Bóg nie musi
udowadniać swego Istnienia. Poznać Pana Boga i uwierzyć,
może tylko dusza człowieka, który nie może narażać swego
życia na niebezpieczeństwo.
Trzecią pokusą jest to, że człowiek żąda władzy.
Pragnie uczestniczyć w strukturach, albo chce aby te
struktury władzy były jakby drugim kościołem. Ta nazwa
„władza” jest tylko umowna i tradycyjna, bo właściwie to
jest służba.
Jedna jest tylko władza, którą dał nam Jezus Chrystus jako
swoim uczniom do zwalczania duchów nieczystych. Tą

władzę mamy i z niej korzystamy. Jesteśmy dziećmi Bożymi
i zawsze jesteśmy wolni, złemu nie będziemy się kłaniać.
Dlaczego post jest ważny?
Już w Starym Testamencie ludzie prosili w celu
przebłagania Pana Boga dla darowania kary za swoje
grzechy, tak jak mieszkańcy Niniwy.
Grzesznicy ubierali się we wory pokutne i stawali
w bramach do miasta lub na skrzyżowaniach dróg.
Posypywali głowę popiołem lub jedli chleb z domieszką
popiołu, albo wymyślali różne umartwienia. Obecne
przeżywanie postu, który poleca nam kościół jest bardzo
lekkie, dlatego aby każdy mógł go wykonać. Teraz nie ma
zwyczaju, aby ktoś podjął się przeżycia ciężkiego postu dla
ratowania swojej duszy. Są przykłady głodówek,
stanowczych postów w zakładach pracy dla uzyskania
większych pieniędzy za pracę lub lepszych warunków, albo
wymuszenie rozmowy z ministrem w ważnej sprawie
narażające swoje zdrowie, a nawet życie na
niebezpieczeństwo i często kończy się to interwencją
lekarza. Takie głodówki są nieraz masowe i nikt się temu
nie dziwi, jakby to była normalna sprawa.
Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów: „ten rodzaj
można wypędzić tylko przez modlitwę i post”. Nie mogę
powiedzieć czym jest „rodzaj”, bo Jezus tego nie wyjaśnił.
Może są to ciężkie lub lekkie grzechy, może jakieś
nieuporządkowane sprawy, a może tylko brak pokoju
wewnętrznego.
W każdym razie post jest potrzebny czasem duży czasem
mały, a czasem nawet mocny.
Przeżywamy Post przed Świętem Zmartwychwstania
i przygotowujemy się do Misji Świętych, które odbędą się
w naszym kościele 25 mają br. Jest okazja aby w razie
potrzeby taki post sobie ofiarować.

Alicja Przybysławska
BEZ UPADKU NIE MA ZMARTWYCHWSTANIA
Znasz choć jedno życie, które nigdy nie zostało
naznaczone krzyżem i cierpieniem? Człowieka, który nigdy
nie doświadczył bólu? W każdym życiu zdarzają się
brzemienia i troski, noce ciemności, strachu i rozpaczy, ale
także chwile pełne radości i promyków słońca, pełne
pokoju i ciszy, pełne błogości. W każdym życiu są dni
ponure, Wielkie Piątki, dni krzyża, niezależnie od tego, czy
jesteś wierzący, czy nie. Jeśli podczas takich dni nie
pogrążasz się w zgorzknieniu, w złości i rozpaczy, doznasz
światła Wielkanocy. Dni zmartwychwstania, nowe życie,
bardziej spełnione, bardziej wolne. Jestem przekonana, że
krzyż i cierpienie mają głębszy sens. Czynią dojrzalszym,
uszlachetniają, uwalniają od tego, co bezwartościowe.
Najczęściej jest tak: To, co początkowo wyglądało
tragicznie, okazywało się dużo później dobrodziejstwem.
Z człowiekiem jest jak z przyrodą: ciągłe zmiany, dzień i

noc,
wiosna
i
jesień,
przypływ i odpływ. Kto nie
zazna trosk, ten nigdy nie
odczuje prawdziwej radości.
Być
zdruzgotanym,
być
u kresu - kto tego nie zna, ten
nie wie nic o powstaniu,
bowiem bez upadku nie ma
zmartwychwstania.
Jeśli
jesteś wierzący, powiem ci
coś
jeszcze:
Wszystko
zyskuje swój głębszy sens
przez to, iż Jezus z Nazaretu
sam przeszedł tę drogę,
drogę od Wielkiego Piątku
Obraz: Matthias Grunewald
ku Wielkiej Nocy.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
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Jacek Zieliński

PASCHA CHRYSTUSA A NASZA PASCHA

Nie może być dla nas zaskoczeniem, że już w początkach kształtowania się refleksji teologicznej,
której świadectwo odnajdujemy w pisemnych przekazach pierwszych Ojców Kościoła, Pascha Chrystusa
zajmowała miejsce szczególne. Z dzieła Tertuliana O chrzcie (19, 1) dowiadujemy się na przykład, że
podczas sprawowania Paschy katechumeni otrzymywali chrzest oraz po raz pierwszy, w sposób pełny,
uczestniczyli w uczcie eucharystycznej.
„Teksty
paschalne”,
podejmując
analizę które znaczy tyle, co przejście. Tak czyni chociażby Klemens
dwunastego rozdziału Księgi Wyjścia wyjaśniały Aleksandryjski i Orygenes, którzy nawiązując do słów św.
najistotniejsze
kwestie
doktryny
chrześcijańskiej, Pawła z 1 Listu do Koryntian (5, 7-8) wyjaśniali,
wykazując, że symbolem osoby Chrystusa jest baranek że Chrystus jest Paschą, Barankiem ofiarnym przynoszącym
paschalny, chrztu – namaszczenie przez Żydów krwią zbawienie, Tym, który jest „Przejściem” z ciemności do
baranka
drzwi
swoich
domów,
Eucharystii
– światła, ze śmierci do życia.
starotestamentalna uczta paschalna. To wiązanie
Orygenes pisząc o uczestniczących w Passze
przesłania Starego Testamentu z Dobrą Nowiną Chrystusa i porównując ich do Izraelitów, wychodzących
przyniesioną przez Chrystusa miało na celu nie tylko z Egiptu i przechodzących przez Morze Czerwone,
wykazanie, że nie da się w pełnym świetle dostrzec stwierdza, że dzięki Chrystusowi stają się uczestnikami
znaczenia słów i przesłania starotestamentalnych nowego życia. Porzucając bowiem dotychczasowe życie,
zapowiedzi bez odniesienia do wydarzeń opisanych przez otrzymują wielki dar od Boga, którym jest „nowy początek”
Nowy Testament, ale przede wszystkim podkreślenie, że – nowe narodzenie. Według niego nasze przejście, a wraz
dopiero dzięki Chrystusowi, zapowiadanemu od wieków z nim nowe życie zostaje nam ofiarowane w momencie
Mesjaszowi, możliwe stało się nasze zbawienie – przejście naszego chrztu, który jest „obmyciem odrodzenia”. By
ze śmierci do życia. Ten sposób ujęcia relacji między jednak możliwy był nasz wzrost, a odwrócenie się od tego
Starym i Nowym Testamentem w sposób istotny odcisnął co było i zwrócenia się całym sobą ku rzeczywistości, w
się na świadomości pierwszych chrześcijan przyjmujących którą wprowadza nas Chrystus, to jest życie w łasce, było
chrzest, tak, że w sposób szczególny obchodzili oni rocznicę
trwałe, konieczne jest uczestniczenie w Eucharystii. Kto
wydarzeń
paschalnych,
interpretując
wydarzenia bowiem „nie spożywa Jego ciała, ten nie ma w sobie życia”.
Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa
Drugim,
równie
ważnym
elementem
odwołując się do symboliki Paschy żydowskiej (pierwszymi zapewniającym przejście „ze śmierci do życia” jest
przyjmującymi naukę Chrystusa byli przecież Żydzi).
karmienie się Słowem Bożym. Orygenes w formie nakazu
Fakt ten znalazł swoje odbicie chociażby kieruje także i do nas te słowa ”Badajcie Pisma, w których
w dysputach, których ślady odnajdujemy w pierwszych macie życie, one dają świadectwo o mnie”2. A tak, we
pismach „paschalnych”. I tak, dzięki Euzebiuszowi z Cezarei właściwy dla siebie sposób, odnosząc się do paschy
(starożytny historyk) dowiadujemy się o sporze na temat
żydowskiej opisanej na kartach Księgi Wyjścia poucza kim
daty obchodzenia chrześcijańskiej Paschy. Jedni, jak pisze, jest Chrystus – Baranek i jak należy „spożywać” Słowo
utrzymywali, „że święto Paschy Zbawicielowej należy Boże: „Po przyjęciu wiary w Chrystusa, otrzymaliśmy
obchodzić czternastego dnia księżyca [14. Dnia miesiąca polecenie, byśmy zaczęli spożywać Chrystusa, tak jak
Nisan – przyp. JZ], podczas kiedy Żydzi mieli rozkaz wskazują na to słowa następujące: Tej samej nocy
ofiarowania baranka i że w każdym razie tego dnia, bez spożywają mięso upieczone w ogniu, spożywają je
względu na to, jaki byłby to dzień w tygodniu, należy z przaśnymi chlebami i gorzkimi ziołami. Nie będziecie
zakończyć posty”1. Inni, wywodzący się z kościołów spożywać z niego nic surowego ani gotowanego w wodzie,
zachodnich oraz egipskich obchodzili to Święto w pierwszą lecz upieczone w ogniu z głową, nogami i wnętrznościami
niedzielę po passze żydowskiej. Pierwsi powoływali się na [Wj 12, 8-9]. Jeśli zaś Chrystus jest Barankiem i Chrystus
tradycję synoptyczną (Ew. św. Mateusza, Marka i Łukasza) jest Słowem, to które z Bożych słów są mięsem, jeśli nie
i przedstawioną tam chronologię wydarzeń, zgodnie z którą Pisma Boże? To ich nie wypada spożywać surowych ani
Chrystus spożył Paschę w dniu, w którym spożywali ją ugotowanych w wodzie. Jeśli zatem niektórzy korzystają
Żydzi. Chrześcijanie Zachodu, odwołujący się do Ewangelii z samych nagich słów, to spożywają surowe” ciało
św. Jana, i w oparciu o jej tekst ustalili chronologię
Zbawiciela, a spożywając na surowo Jego mięso zgotują
wydarzeń zbawczych wykazując, że dzień Ostatniej sobie śmierć, nie życie, gdyż jedzą Jego ciało na sposób
Wieczerzy poprzedzał obchody Paschy żydowskiej. zwierzęcy, a nie ludzki: apostoł wszak poucza nas, że litera
Chrystus zaś został ukrzyżowany w dniu święta Żydów, zabija, a duch ożywia3. Jeśli zaś zostanie nam dany Duch od
dlatego chrześcijanie powinni sprawować Eucharystię, jak i
Boga i jeśli Bóg jest ogniem trawiącym4, to i sam Duch jest
Paschę Chrystusa w dniu Zmartwychwstania (w niedzielę).
ogniem. Rozumiejąc to apostoł zachęca nas, byśmy płonęli
Równie
ciekawe
dyskusje,
których
ślad duchem5. Słusznie więc Duch Święty zwie się ogniem,
odnajdujemy w pismach Ojców Kościoła, dotyczyły i trzeba, żebyśmy Go przyjęli, aby obcować z ciałem
znaczenia i sensu słowa „Pascha”. Pierwotnie, odwołując się Chrystusa, to znaczy z Pismami Bożymi, abyśmy upiekłszy
do greckiego czasownika paschein – cierpieć, Paschę je w tym ogniu spożywali je „upieczone w ogniu”: słowa
wiązano z Męką Chrystusa (św. Hipolit). W czasach
bowiem odmienią się pod wpływem tego ognia,
późniejszych, i jak się wydaje zbliżających nas do i zobaczymy, że są słodkie i pożywne”.
prawidłowego rozumienia tego terminu, także od strony
filologicznej, odwoływano się do hebrajskiego słowa Paseh, 2 Orygenes, O święcie Paschy, przeł. St. Kalinkowski, Kraków 1993.
2 Kor 3, 6.
Pwt, 4, 24
5 Por. Rz 12, 11.
3
4
1

Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna V, 23, przeł. A. Lisiecki, Poznań 1924.
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WARTO WIEDZIEĆ...
NOWA WERSJA IV PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO
- POWSTRZYMANIE SIĘ OD ZABAW TYLKO W WIELKIM POŚCIE
Konferencja Episkopatu Polski przyjęła nowelizację IV
przykazania
kościelnego
dotyczącego
postu
i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Katolicy
powinni zachować post we wszystkie piątki, zaś w czasie
Wielkiego Postu także powstrzymać się od zabaw.
W praktyce oznacza to, że piątki nadal mają zachować
charakter pokutny,
jednak zakaz uczestniczenia
w zabawach został ograniczony do Wielkiego Postu. Nowa
wersja tego przykazania kościelnego wraz z wykładnią
została przeznaczona do promulgacji w czasie 364.
Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie
w dniach 12-13 marca 2014 r.
Publikujemy tekst uchwały Konferencji Episkopatu oraz
aktualną wykładnię pięciu przykazań kościelnych:
Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV
przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu
przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią
Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się
w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano
nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce
dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać
nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od
udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres
formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego
Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym
katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki
pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie
przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków,
zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan.
1249-1250).
364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie
w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące
promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.
Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie
ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do
wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez
rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie
również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu
Polski.
Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią
stanowi załącznik niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
+Stanisław Gądecki
+Metropolita Poznański
+Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
++ Wojciech Polak
+Sekretarz Generalny
+Konferencji Episkopatu Polski

Pięć przykazań kościelnych:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu
Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego
przykazania kościelnego
Pierwsze przykazanie kościelne:
„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy
świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza
niedzielami są:
- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw.
Trzech Króli)
- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże
Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są
zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz
powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych,
czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
- oddawanie Bogu czci,
- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego
i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość
ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana
w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam
dzień
świąteczny,
bądź
też
wieczorem
dnia
poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny
nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo,
ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona
odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym
miejscu według przepisów wydanych przez biskupa
diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na
modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin
(zob. kan. 1248 § 2 KPK).
Trzecie przykazanie kościelne:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha
Świętego.
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- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów
Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia
21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski
ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii
wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy
Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
Czwarte przykazanie kościelne:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu
powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek
wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem
życia (zob. KPK 1251-1252).
- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje
w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem
uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy
ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania
wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
Uzasadniona
niemożliwość
zachowania
wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie)
domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu
instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043).
Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia
w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako
dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się,
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty
umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie
własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać
wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są
jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem
w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od
pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać
odpowiednią dyspensę.
Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
Adrian Sykuła i Karol Możdżeń
WYCIECZKA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW
Jesteśmy
bardzo
zadowoleni
z
wycieczki
do
Domasławic
k. Twardogóry. W sobotę, 1-go marca,
wraz z Księdzem Maciejem Mroczkiem
pojechało na jednodniowy wyjazd jedenastu ministrantów
i lektorów: Marcin Augustyniak, Michał i Kuba Chętnik,
Sebastian Skowron, Maciek i Mateusz Kaźmierczak, Michał,
Karol i Marcin Możdżeń, Maciek Łaś i Adrian Sykuła.
Najpierw graliśmy w piłkę nożną. Następnie mogliśmy

popływać kajakiem i łódką, a także pochodzić po parku
linowym. Trochę później posiedzieliśmy przy ognisku
jedząc pyszne kiełbaski. Wreszcie poszliśmy nad piękne
łowisko. Gdy wróciliśmy do ośrodka, to czekał na nas bus,
który zawiózł nas do Wrocławia. Wszyscy odczuwali
zmęczenie, ale jednocześnie zadowolenie. Niestety jeden
lektor podczas gry w piłkę złamał kostkę, ale wrażenia i tak
pozostaną w nas bardzo miłe.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Bogdanowi Żukowskiemu
za zaproszenie i bardzo atrakcyjny pobyt w Ośrodku sportoworekreacyjnym CAMPUS Domasławice. Bóg zapłać!

CAMPUS Domasławice - sport i rekreacja
Domasławice 30,
56-416 Twardogóra
+48 730 057 014
rezerwacja@domaslawice.pl
www.domaslawice.pl, www.facebook.com/Domaslawice
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ANEGDOTY PAPIESKIE...
JAN XXIII
Papież Jan XXIII odwiedził kiedyś w Rzymie szpital Ducha Świętego, prowadzony
przez siostry zakonne. Przyszła zaaferowana siostra przełożona i przedstawiła się: –
Ojcze Święty, jestem przełożoną “Ducha Świętego”! – Ma siostra szczęście. Ja jestem
tylko zastępcą Jezusa Chrystusa - odpowiedział papież.
W czasie dyplomatycznego obiadu we Francji, posadzono nuncjusza, póżniejszego
Jana XXIII, blisko żony jednego z ambasadorów. Dama była mocno wydekoltowana.
Nuncjusz Roncalli dyplomatycznie milczał. Pod koniec obiadu zaproponował damie
jabłko, mówiąc: – “Proszę przyjąć ten owoc, i proszę sobie przypomnieć, co Ewa
spostrzegła, po zjedzeniu jabłka…”.
Jan XXIII zwierzył się kiedyś: “Powiedziano mi, że jestem skromny, ponieważ nie chciałem korzystać z sedia
geststoria (przenośnego tronu papieskiego). Ja nie jestem pokorny. Jestem gruby i boję się, że po prostu spadnę…”.
- Ojcze Święty, ile osób tak naprawdę pracuje w Watykanie? – zapytali pewnego dnia Papieża Jana XXIII
dziennikarze.
- Nie więcej, niż połowa – odparł papież.

JAN PAWEŁ II
Jedna z sióstr zakonnych, które pomagały papieżowi w codziennych sprawach,
zwróciła się do polskiego księdza z prośbą, aby nauczył ją kilku słów po polsku.
Uzasadniła, że miło byłoby Ojcu Świętemu, gdyby mogła się z nim przywitać
w jego ojczystym języku. Ksiądz spełnił jej prośbę. Następnego dnia podając
śniadanie, siostra zwróciła się do Jana Pawła II ''Jak się masz, koteczku...?''
Kiedy po Krakowie rozeszła się wieść, że 29 maja 1967 roku arcybiskup Karol
Wojtyła został kardynałem, ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, znany
obecnie z prowadzenia programów telewizyjnych, pogratulował nominowanemu
w typowy dla księży sposób: ukląkł na jedno kolano i pocałował go w rękę. Ku
zaskoczeniu ojca Leona świeżo upieczony kardynał zrobił dokładnie to samo.
Proszę Księdza Kardynała! zawołał zmieszany i zażenowany benedyktyn.
A co, nie wolno mi? odparł z figlarnym uśmiechem przyszły papież.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się cytowane przez Papieża słowa
św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, przerywając
przygotowaną mowę, stwierdził: "Dziękuję w imieniu świętego Pawła".
Podczas powitania w Monachium Papież spytał licznie obecne dzieci: "Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież powinien częściej tu
przyjeżdżać".

BENEDYKT XVI I FRANCISZEK
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 4/12
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
Tak jak Bożym Ciałem w Sakramencie karminy swoje dusze, tak możemy karmić
zmysły pięknem kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała. Ta reprezentująca czasy
schyłku średniowiecza budowla świątynna mieści wiele godnych uwagi dzieł sztuki.
Do jednych z nich należy wstawiony w okno nad wejściem oraz organami witraż
Powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię.

WITRAŻ POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA NA ZIEMIĘ

fot. Grzegorz Sobczak

Nieustannie wzbudzające
zainteresowanie
czasy
ostateczne kojarzą się nie tylko z
przyjściem
na
ziemię
Antychrysta – Szatana, ale
również
z powtórnym
przyjściem na ziemię Jezusa
fot. Grzegorz Sobczak
Chrystusa – Boga. Ta tematyka
zainspirowała
artystę
do
wykonania witrażu o tytule: Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa
na ziemię. Wmontowany w okno o typowych średniowiecznych
kształtach witraż niewątpliwie nadaje mu wartości zarówno
kultycznej, jak też estetycznej.
Witraż w innowacyjny sposób ujmuje powtórne
przyjście Syna Bożego na ziemię. Jezus Chrystus nie tyle
zstępuje na nią, co w towarzystwie Aniołów otacza ją. Zostaje
zaakcentowana trynitarność Boga, czyli Jego Jedyność
i Trójosobowość. Jezusa Chrystusa rozpościerającego się nad
ziemią zsyła znajdujący się w niebiosach Bóg Ojciec w geście
otwartych ramion, a działają Oni przez moc Ducha Świętego
w postaci gołębicy przefruwającej między Ojcem a Synem.
Witraż oprócz metafizycznego aspektu skupia się na aspekcie
fizycznym, a więc ukazaniu Ziemi jako części z całości przyrody,
efektem tego na witrażu krąży po swoich osiach kilka planet,
choć to Ziemia sprawia wrażenie centrum kosmosu, mimo iż się
w nim nie znajduje. Na uwagę zasługuje również gra kolorów:
niebo w kolorze czerwonym i żółtym, które jakby rozpalają
ziemię spowitą chłodnymi kolorami, mianowicie niebieskim
i białym – co ciekawe, brakuje jakiegokolwiek czarnego lub
ciemnego odcienia.

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
Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
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