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„Idźcie sami
na miejsce
pustynne
i wypocznijcie
nieco”
(Mk 6,31)

WSZYSTKIM
PARAFIANOM
ORAZ CZYTELNIKOM
NASZEJ GAZETKI,
ŻYCZYMY:
BŁOGOSŁAWIONYCH
WAKACJI !
WAŻNE WYDARZENIA WAKACJI:
Wyjazd Liturgicznej Służby Ołtarza
do Piekar k. Krakowa na rozgrywki
sportowe
o
"Puchar
Księdza
Wizytatora" oraz na wspólny
wypoczynek do Sopotu (29 VI - 10
VII)
Wyjazd Scholi na wczaso-rekolekcje
do Piwnicznej Zdrój (30 VI - 5 VII)

fot. Patrycja Kowalczyk

Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego
do Częstochowy (26 VII)

W WAKACYJNE NIEDZIELE PAMIĘTAJ O KOŚCIELE,
a codziennie o modlitwie !

SPRAWOZDANIE Z PARAFIALNYCH INWESTYCJI...
Ks. Stanisław Basiuk CM
Jak każdy dom a w szczególności
taki z ogródkiem wymaga troski i inwestycji
tak i nasz dom-kościół i całe zaplecze przy
naszej parafii potrzebują nakładów i zadbania. I jak
w każdym gospodarstwie gdzie sporo jest spraw bieżących,
koniecznych do załatwiania jak i takich, których realizacja
trwa przez dłuższy czas, tak i w naszej parafii pojawia się
wiele
kwestii
wymagających
działania.
Dlatego
w kończącym się półroczu warto wspomnieć, że mimo
skromnych możliwości ale dzięki zaangażowaniu kilku
osób udało się sporo dokonać. Wiele małych, aczkolwiek
ważnych rzeczy zostało zrobionych, wśród nich: porządek
w ogrodzie (szopki, budy - niektóre poprawione i jeszcze
posłużą, jedna rozebrana bo straszyła), częściowa poprawa
muru, skromne kwietniki przed kościołem, dołożenie rynny
spustowej na budynku kawiarenki, wymiana gaśnic
w kościele (jedną już ukradziono…) i przy salkach,
zrobienie progu przy wejściu do kościoła, przygotowanie
salki koło kancelarii do nauki języka włoskiego i różne stałe
drobne naprawy takie jak: krany, zamki, przerdzewiałe
rury… ale też kilka znaczących spraw: kawiarenka, w którą
zainwestowane zostało blisko cztery tysiące złotych

(materiały, wylewka, płytki, kuchenka, butla…). Oprócz
tego wymiana pięciu okien na te z PCV z firmy Oknoplast
(znaczne wsparcie od Ks. ekonoma Krzysztofa Wałaszka
z Krakowa). W związku z misjami odnowienie krzyża
i tabliczki, wygrawerowanie z informacją o misjach… itd.
Wymieniona została i zmieniona tablica informacyjna przy
bramie kościoła. Obecnie jesteśmy w trakcie załatwiania
podłączenia domu do ogrzewania i zasilania w ciepłą wodę
przez „Fortum” (rurę mamy w ogrodzie), zostały w tej
sprawie złożone wnioski. Zrobiony został również wstępny
projekt i kosztorys docieplenia połowy kościoła (realizacja
musi niestety poczekać). Koniecznym jest aby jeszcze
w tym roku poprawić cieknące na złączach rynny, zarówno
na kościele jak i w kościele, podciągnąć grzejnik na klatkę
schodową chóru i zrobić tam wentylację. Ufam, że z Bożą
i ludzką pomocą wszystko uda się stopniowo zrealizować
a tym samym zabezpieczyć np.; organy (które też wymagają
naprawy, ale najpierw koniczna wentylacja i grzejnik , by
nie robić po próżnicy…) i polepszyć warunki (by było mniej
wilgoci i cieplej). Przy
okazji
serdeczne
podziękowanie za każdą
nawet najmniejszą pomoc
i ofiary składane. Bóg
zapłać!

NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...
6 VII - Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
13 VII - Mt 13, 1-23 Przypowieść o siewcy
20 VII - Mt 13, 24-43 Przypowieść o chwaście wśród zboża
27 VII - Mt 13, 44-52 Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci
3 VIII - Mt 14, 13-21 Cudowne rozmnożenie chleba
10 VIII - Mt 14, 22-33 Jezus chodzi po jeziorze
15 VIII - Łk 1, 39-56 Bóg wywyższa pokornych
17 VIII - Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej
24 VIII - Mt 16, 13-20 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
31 VIII - Mt 16, 21-27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

fot. Patrycja Kowalczyk

LIPIEC:
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
INTENCJA MISYJNA: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 17 – Modlitwa Arcykapłańska Pana Jezusa.
ZDANIE DO POWTARZANIA: A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17, 3).
Komentarz do perykopy biblijnej:
Czwarta Ewangelia należy do najważniejszych pism Nowego Testamentu. Rozdział 17 nazwany jest „Modlitwą
Arcykapłańską Chrystusa” i uważany jest za szczytowy fragment tego dzieła. Rozdział ten można podzielić na pięć części:
1. Jezus prosi o uwielbienie Ojca,
2. misja Jezusa objawiająca tajemnice Ojca,
3. modlitwa za aktualnych uczniów,
4. modlitwa Jezusa za tych, którzy uwierzą w przyszłości,
5. kontrast Jezusa i uczniów ze światem.
Jezus tak ściśle złączony jest z Ojcem, że trzeba mówić o prawdziwej jedności. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus jest także
ściśle złączony z uczniami, których dał Mu Ojciec. Tak jak Ojciec posłał Jezusa na świat, tak i Jezus objawiając uczniom Ojca,
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posyła ich na świat. Jezus otoczył Ojca chwałą na ziemi i prosi, aby Ojciec otoczył Go chwałą, którą miał pierw, niż świat
powstał. Owocem wiary i zjednoczenia z Chrystusem jest zadatek życia wiecznego, który otrzymujemy tu, na ziemi. Jezus
jest zjednoczony z Ojcem w miłości, nawet się z Nim utożsamia. Tak jak Jezus pochodzi od Ojca – tak i wiedza Jezusa ma to
samo źródło – pochodzi od Ojca. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty
mnie posłał. Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich
(J 17, 25).
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LIPIEC: Tekst biblijny o poznaniu Boga sugeruje specjalne zadanie apostolskie, mianowicie
poznawanie podstawowych prawd religijnych przez osobistą lekturę, rozmyślanie, uczestniczenie w naukach czy
konferencjach, wygłaszanych w okresie urlopowym, rozmowy na tematy religijne itp.
PATRON MIESIĄCA LIPCA: Św. Benedykt (11. lipca).
Św. Benedykt otrzymał zaszczytny tytuł Patrona Europy. Modlimy się o ducha benedyktyńskiej sumienności i wytrwałości
w podejmowanych pracach i przedsięwzięciach. Urodził się w 480 r. w Nursji, w środkowych Włoszech. Zrażony
rozpustnym życiem w Rzymie, gdzie był na studiach, rozpoczął samotne życie jako pustelnik. Osiadły w sąsiedniej pustelni
św. Roman pouczał go o chrześcijańskiej ascezie. Wieść o świętości Benedykta skupiła wokół niego dużą liczbę uczniów.
Wznosił dla nich klasztory, gdzie żyli według reguły przepisanej przez niego. W roku 529 założył w Monte Cassino wielkie
opactwo, które stało się ośrodkiem życia religijnego w Europie. Reguła św. Benedykta stała się od tego czasu podstawą
życia klasztornego dla wszystkich zakonów i kongregacji zachodniej Europy. Drogę do doskonałości religijnej ukazuje
poprzez praktykę panowania nad sobą, umartwiania, pokory, posłuszeństwa, modlitwy, ciszy, odosobnienia i odłączenia
się od świata i jego trosk. Św. Benedykt zmarł 21. marca 543 r. po przyjęciu Komunii św., gdy stał przed ołtarzem na Monte
Cassino. W roku 1964 papież Paweł VI ogłosił patriarchę Patronem Europy.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY: Aby nasze częste i pełne uczestnictwo we Mszy świętej
było dla wątpiących i przeżywających trudności życiowe wsparciem mobilizującym do
powierzenia siebie Jezusowi obecnemu w Eucharystii.
PISMO ŚWIĘTE :
TEMAT SPOTKANIA :

SIERPIEŃ:
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby uchodźcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów z
powodu przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę, a ich prawa były chronione.
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim
ludom kontynentu.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA
CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Dzieje Apostolskie 4, 23-37. Życie pierwszych chrześcijan.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z cała odwagą (Dz 4, 29).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:
Odczytana perykopa podaje znamienny szczegół z życia pierwszych chrześcijan. Po relacji św. Piotra i św. Jana, dotyczącej
przesłuchania ich przez arcykapłanów i starszych, wszyscy wznieśli do Boga modlitwę z prośbą o odwagę w głoszeniu
słowa Bożego. Po modlitwie zadrżała ziemia i Duch Święty napełnił wszystkich i obdarzył odwagą, o którą modlili się. My
również prośmy o odwagę potrzebną nam do spełniania naszego apostolskiego obowiązku głoszenia prawdy o naszym
charyzmacie – Cudownym Medaliku.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA SIERPIEŃ: Apostolstwo dobrego słowa. Odważne mówienie o Chrystusie, o Kościele,
o wierze, o Ewangelii, mówienie apostolskie. Podnoszenie tematyki religijnej w rozmowach podczas wakacji.
PATRON MIESIĄCA SIERPNIA: Św. Maksymilian Maria Kolbe (14. sierpnia)
Rajmund Kolbe, który przybrał zakonne imię Maksymilian Maria, urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli koło
Łodzi. Założyciel Niepokalanowa, słuchacz głośnego uniwersytetu papieskiego Gregorianum i Seraphicum w Rzymie,
doktor nauk filozoficznych i teologicznych, wybitnie zdolny fizyk i matematyk, pochodził z bardzo skromnego domu, gdzie
panowała atmosfera wielkiej pobożności i szczerego patriotyzmu. Gdy miał 12 lat, ukazała mu się Matka Boska trzymająca
w rękach dwie korony: białą, symbolizującą czystość i czerwoną – męczeństwo. Spytała, którą z nich wybiera. Gdy
odpowiedział, że obie, uśmiechnęła się i zniknęła. Po 76 latach od tego zdarzenia, dnia 10 października 1982 r., papież Jan
Paweł II zaliczył go w poczet świętych. W czasie swojej drugiej pielgrzymki do Polski złożył mu hołd, odwiedzając
z posługą apostolską jego sanktuarium w Niepokalanowie.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY: Aby ludzie zagubieni duchowo dzięki naszej postawie wiary i wzajemnej miłości odnaleźli
drogę powrotu do życia w nadziei, że dzięki zawierzeniu Jezusowi wszystko, co dobre, piękne i szlachetne, jest możliwe do
osiągnięcia.
PISMO ŚWIĘTE :
TEMAT SPOTKANIA :
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
KOMUNIKAT Z 365. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu
Polski na 365. zebraniu plenarnym. Uczestniczył w nim także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, jak również
zaproszeni goście – przedstawiciele konferencji biskupów w Europie.
1. Biskupi obecni na zebraniu plenarnym mówili
z wdzięcznością o przywróceniu stosunków dyplomatycznych
między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. W tym
roku, 17 lipca, minie 25 lat od tego doniosłego wydarzenia.
W uroczystej sesji, zorganizowanej z tej okazji 2 czerwca
w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski, wziął udział m.in.
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
Stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską zostały
jednostronnie zerwane przez powojenny komunistyczny rząd
12 września 1945 roku. Wieloletnie wysiłki doprowadziły do
ponownego ich nawiązania dopiero w 1989 roku, za
pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Biskupi wyrazili
wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia
relacji dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską,
m.in. pierwszemu powojennemu nuncjuszowi abp. Józefowi
Kowalczykowi.
2. Biskupi dokonali podsumowania aktualnej sytuacji Kościoła
w Polsce. Zauważyli, iż w obecnym kontekście kulturowym
jest coraz mniej miejsca na obiektywne i uniwersalne
wartości, a do głosu dochodzi dyktatura relatywizmu,
polityczna poprawność i nowe oblicze ateizmu wrogiego
wobec ludzi wierzących. Z kolei środowiska określające się
mianem „Kościoła otwartego” niejednokrotnie lansują
duchownych i świeckich podważających oficjalne nauczanie
Kościoła, a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w
obronie prawdy. Tymczasem Kościół pozostaje otwartym na
świat. Czyni to na wzór Apostołów, którzy w dzień Zesłania
Ducha Świętego wyszli z Wieczernika z przesłaniem Dobrej
Nowiny do wszystkich ludzi dobrej woli.
3. Biskupi dyskutowali także na temat stanu ubóstwa
w naszym kraju. Z dużym niepokojem przyjęli statystyki, które
dowodzą, że na ubóstwo najbardziej narażone są dzieci,
rodziny wielodzietne i mieszkańcy małych miejscowości. W tej
sytuacji biskupi apelują do rządzących, by polityka społeczna
była w większym stopniu ukierunkowana na wsparcie
najbardziej potrzebujących, zwłaszcza wielodzietnych rodzin.
Ze swej strony biskupi zadeklarowali poszukiwanie nowych
form działalności charytatywnej i gotowość współpracy
z instytucjami społecznymi i państwowymi w realizacji zadań
i programów różnorakiej pomocy. Dostrzegając niezwykłą
ofiarność wiernych we wsparciu potrzebujących oraz
zaangażowanie w działalność parafialnych i szkolnych
zespołów Caritas, biskupi wyrażają im swoje podziękowanie.
4. Konferencja Episkopatu Polski omówiła reakcje środowisk
i mediów na inicjatywę lekarzy, którzy podpisali
i symbolicznie złożyli „Deklarację Wiary” w Sanktuarium
Jasnogórskim, jako wotum z okazji kanonizacji św. Jana Pawła
II. Biskupi podziękowali za odważny gest pracownikom służby
zdrowia broniącym prawa do wolności sumienia. Deklaracja
potwierdza
wyjątkową
wartość
życia
ludzkiego
gwarantowanego przez Powszechną Deklarację Praw
Człowieka. Jest ona jednocześnie zgodna z autentycznie
pojmowaną przysięgą Hipokratesa. Zobowiązuje ona każdego
lekarza do bezwarunkowej ochrony życia ludzkiego bez
względu na wiek i stan pacjenta oraz do przywracania jego
integralnego zdrowia. Prawo do życia jest również zapisane
w Konstytucji, a zatem stanowi fundament porządku
prawnego. Z tych racji agresja skierowana przeciw lekarzom
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sygnatariuszom Deklaracji jest nie tylko niezrozumiała, ale
i nie do przyjęcia. Przeczy ona konstytucyjnej zasadzie
wolności sumienia i wyznania oraz kwestionuje niezbywalne
prawo do klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej.
Św. Jan Paweł II napisał w encyklice „Evangelium vitae”, że
„kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być
narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne
ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy
zawodowe” (nr 74).
5. Uczestniczący w obradach zapoznali się z sytuacją religijną,
społeczną i polityczną na Ukrainie. Wyrazili solidarność
z narodem ukraińskim walczącym o swą wolność
i niezależność. Zauważyli również wielki wkład różnych
wyznań i obrządków chrześcijańskich, które wspierają
duchowo swych wyznawców w przetrwaniu trudnej sytuacji.
Wspólna modlitwa i obecność duchownych na kijowskim
Majdanie stanowiły fundament odbudowania zaufania,
jedności i niezależności. Przeprowadzone wolne wybory, które
doprowadziły do wyłonienia nowego prezydenta Ukrainy są
znakiem nadziei na przyszłość. Jak każde państwo, Ukraina ma
prawo do integralności terytorialnej i do decydowania
o własnym losie.
6. Na zakończenie zebrania plenarnego w sali obrad odbyła się
jedyna w swoim rodzaju uroczystość – za ratowanie Żydów
tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” został
pośmiertnie przyznany przez państwo Izrael trzem księżom
i dwóm siostrom zakonnym. W uroczystości wzięły udział
rodziny ocalonych i krewni odznaczonych. W okresie II wojny
światowej wielu Polaków, w tym księży i sióstr zakonnych,
ukrywało i ratowało Żydów. Jedynie w Polsce pomoc
udzielana Żydom była karana przez hitlerowskich Niemców
śmiercią i to całych rodzin. Tak stało się m.in. z rodziną Ulmów
na Podkarpaciu – rodzicami i siedmiorgiem ich dzieci, w tym
jednym jeszcze nienarodzonym.
7. W czasie zebrania plenarnego zostały przeprowadzone
wybory do różnych gremiów Konferencji Episkopatu Polski.
M.in. biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur
Miziński został wybrany na nowego sekretarza generalnego.
Uczestniczący w zebraniu plenarnym wyrazili wdzięczność
abp. Wojciechowi Polakowi Prymasowi Polski za pełnienie tej
funkcji przez ostatnie 2,5 roku.
Biskupi dziękują nauczycielom, katechetom i rodzicom za trud
przekazywania wiedzy oraz wychowywania dzieci i młodzieży
szkolnej. W swoich modlitwach polecają ich Bogu na czas
wakacji.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Patrycja Kowalczyk
EUCHARYSTIA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA NA PRZYKŁADZIE
KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO [KKK].
*Czym jest Eucharystia?
KKK 1324: mówi nam, iż Eucharystia jest „źródłem
i zarazem szczytem chrześcijańskiego życia”. Jest czymś do
czego powinniśmy dążyć w swoim chrześcijańskim życiu.
Idąc dalej Eucharystię można pojmować jako początek
i koniec życia chrześcijańskiego.
Jest to również Sakrament, w którym Jezus ofiaruje nam
Swoje Ciało i Krew. Nie jest ”wymyślona” lecz ma
odzwierciedlenie wydarzeniu, które miało miejsce,
a mianowicie podczas Ostatniej Wieczerzy.
*Jak jest określana Eucharystia?
Wielość nazw, którymi definiuje się Eucharystię, może
świadczyć o tym, jakie bogactwo wyraża.
KKK1329: Wieczerza Pańska- w odniesieniu do Ostatniej
Wieczerzy jaką spożył Jezus wraz ze swoimi uczniami,
Łamanie Chleba- nawiązuje do gestu połamania Chleba
przez Jezusa, jest to również symbol, po którym uczniowie
rozpoznali Jezusa po Zmartwychwstaniu („...jak Go poznali
po łamaniu Chleba” Łk 24, 35).
Zgromadzenie Eucharystyczne - jako widzialny znak
zebranych wiernych na wspólnej Mszy Świętej.
Najświętsza Ofiara- albowiem Jezus ofiaruje nam siebie,
swoje Ciało i Krew.
KKK1330: Święta i Boska Liturgia- punkt kulminacyjny
liturgii.
KKK1331: Komunia- zjednoczenie z Jezusem poprzez Jego
Ciało.
*Znaki Eucharystyczne Chleba i Wina
KKK1333: „które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha
Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa”. Jak już wiemy
z wcześniejszych katechez mowa jest o epiklezie, czyli
wezwaniu, w którym Kościół uprasza, by przyniesione do
ołtarza dary chleba i wina za sprawą Ducha Świętego stały
się Krwią i Ciałem.

*Pojmowanie Eucharystii jako:
KKK1358:
- „dziękczynienia i uwielbienia Ojca” ogólnie rzecz ujmując
mowa tu o składaniu ofiary przez Kościół wyrażającej
uwielbienie wszelkiego stworzenia, jak i dziękczynienie za
nie Bogu;
- „pamiątki ofiary Chrystusa i Jego Ciała”, czyli
urzeczywistnienia składanej ofiary, ale także jej pamiątki
poprzez ciągłe jej powtarzanie;
- „obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i jego Ducha”,
sakrament Eucharystii to Ciało i Krew Jezusa Chrystusa,
a więc cały On w postaciach eucharystycznych, które
sprawiają,
iż
Eucharystia
jest
najważniejszym
z sakramentów;
*Uczta Paschalna
Nic innego jak Msza Święta, która przypomina nam
o ofierze jaką złożył za nas Chrystus na Krzyżu, która
jednoczy wiernych przez Komunię.
*Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: Komunia
Wyjaśnieniem tego zagadnienia mogą być słowa pieśni:
„Kto spożywa ten Boski Chleb i świętą pije Krew.
Ten przebywa we Mnie Ja w nim, ten uczniem Moim jest.”
Oczywistym jest, że aby przyjąć Komunię, należy być
w stanie łaski uświęcającej, ale jeśli jesteśmy świadomi
popełnionego grzechu powinniśmy przystąpić do
sakramentu pojednania.
Choć Kościół zobowiązuje wiernych do uczestnictwa
w niedziele i święta we Mszy Świętej i przynajmniej raz
w roku do przystąpienie do sakramentu Komunii, to jednak
warto zadbać, by przyjmować Chrystusa w sakramencie
częściej choćby codziennie. Eucharystia to pokarm dla
duszy, który umacnia nas w miłości.

fot. Grzegorz Sobczak
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Z ŻYCIA PARAFII...
O. Krzysztof Kozik CMF
REFLEKSJE PO MISJACH ŚWIĘTYCH W PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE
WROCŁAWIU, PROWADZONEJ PRZEZ KSIĘŻY MISJONARZY ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Czas misji świętych jest dla mnie nie tylko okazją do
posługi kaznodziejskiej, ale także możliwością spotkania się
z konkretnymi problemami duszpasterskimi.
Pobyt w Waszej wspólnocie
parafialnej był dla mnie kolejnym
doświadczeniem i uświadomił mi, że
każda parafia jest specyficzna i trzeba
do niej podejść indywidualnie. To także
spotkanie z duszpasterzami, którzy
wykonują
najważniejszą
pracę,
a misjonarz jest tylko okazyjnie.
Frekwencja na misjach mogła
być lepsza, ale to także kwestia terminu
organizowanych misji. W przyszłości
trzeba go dobrze rozważyć, aby więcej
osób mogło z nich skorzystać.
Niezależnie od tego, Pan Bóg
działał. Były spowiedzi i rozmowy, które
zmieniały ludzi oraz otwierały ich na
Boże Miłosierdzie. Spotkania z dziećmi
i młodzieżą pokazały, że to "teren
misyjny"
i
potrzeba
ogromnego

samozaparcia ze strony duszpasterzy, aby w tej pracy się
nie zniechęcić.
Na zakończenie misji można było dostrzec na
Mszach ludzi młodych i młode
małżeństwa. Szkoda, że ich nie było na
misjach.
Jestem ogromnie wdzięczny
Księżom
Misjonarzom:
Ks.
Stanisławowi, Ks. Andrzejowi i Ks.
Maciejowi za wspólnotę kapłańską
w tych dniach misji, a także wspólną
modlitwę i budujące rozmowy. To też
bardzo ważny wymiar misji, kiedy
możemy się dzielić radością powołania
kapłańskiego i zakonnego.
Jeszcze raz dziękuję Bogu za
ten błogosławiony czas i polecam całą
wspólnotę
parafialną
wraz
z duszpasterzami opiece Św. Józefa
Rzemieślnika i Św. Wincentego
a
Paulo.
Życzę
Bożego
błogosławieństwa
w
budowaniu
dobrych więzi z Bogiem i ludźmi.
fot. Patrycja Kowalczyk

MISJE OCZYMA PARAFIAN
Krystyna Sokół
Dla mnie był to czas modlitwy i zgłębiania mojej
wiary, na dalszą drogę życia. Pan Jezus czekał na każdego
z nas. Codzienne modlitwy, Msze święte, podczas których
głoszone było Słowo Boże przez ojca Krzysztofa (każdego
dnia na inny temat), to wszystko wzruszało serce do głębi.
Szczególnym dniem był dla mnie wtorek, kiedy to
odnawialiśmy przysięgę małżeńską. Piątek był dniem
przebłagania za grzechy parafii. Wówczas o godz. 15-ej
modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego, której
przewodniczył ks. Maciej. Po koronce była adoracja
Najświętszego Sakramentu. W sobotę, po Mszy św.
wieczornej, o godz. 19-ej, poszliśmy do kawiarenki na
ciastko i kawę oraz krótką rozmowę z o. Krzysztofem
i naszymi kapłanami. Po przerwie wróciliśmy do kościoła
na czuwanie maryjne, które zakończyło się Apelem
Jasnogórskim. W niedzielę było zakończenie Misji Świętych,
które trwały od 25 maja do 01 czerwca 2014.

Tereska
Dnia 25 maja 2014 r. w naszej parafii rozpoczęły się
Misje św. Nauki głosił o. Krzysztof Kozik CMF. Na każdy
dzień był wyznaczony inny temat do rozważań. Były to
nauki bogate w treści wiary, które docierały do mojego
serca, ale myślę, że także do serc wielu parafian.
Najbardziej wzruszającym dla mnie dniem był wtorek,
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fot. Patrycja Kowalczyk

kiedy było odnawianie przysięgi małżeńskiej. A potem
piątek – dzień przebłagania za grzechy naszej parafii.
Podczas trwania Misji wielokrotnie usłyszeliśmy historie
ludzi, którzy naprawdę żyją wiarą Jezusa Chrystusa, a wiara
czyni cuda. Ostatnim dniem Misji Świętych była niedziela
1 czerwca , wówczas każda Msza św. rozpoczynała się przy
Krzyżu Misyjnym.

Józef Ressel
PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
Misje Święte to szczególny rodzaj rekolekcji
parafialnych. Do tego przedłużonych, bo nie zaledwie
cztero, czy trzydniowych. Misje to czas refleksji

i zastanowienia się nad swoim postępowaniem, nad tym, co
w naszym życiu jest najcenniejsze i ma największą wartość.
Misje umacniają naszą wiarę, pomagają w nawróceniu,
którego każdy z nas potrzebuje. Dlatego właśnie misje
stanowią wyjątkowy czas w życiu parafii jako wspólnoty,
jak też w życiu każdego z nas osobiście. W czasie Misji Bóg
działa w naszych sercach i umysłach. Codzienność
i zabieganie wokół wielu spraw odbierają nam zdrowie
i szczęście. Nie zauważamy wówczas życia, świata, innych
osób i samych siebie. Pochłonięci mnóstwem codziennych
obowiązków, zapominamy o wartościach i o ważnych
sprawach, traktując te pierwszorzędne sprawy jako sprawy
drugorzędne. To działa też na odwrót, bo skupiamy się na
sprawach nieistotnych, wydających się nam pilnymi
i bardzo ważnymi. Misje pomagają spojrzeć z Bożą pomocą
na nasze życie tak, jak spogląda na nie sam Bóg, czyli
z wielką troską i życzliwością. Misje pomagają, nie stając się
tylko jednorazowym świętowaniem, lecz okazją do
odnowienia naszej więzi z parafią, a co za tym idzie również
więzi z Bogiem, dojrzale przeżywając naszą wiarę. Misje
parafialne to przecież, przede wszystkim, wydarzenie
wiary. Jednak to przede wszystkim czas wielkiej łaski Boga,
która pomaga odbudować w nas i wokół nas to, co zostało
zniszczone przez grzech lub zaniedbane przez lenistwo.
Misje to nie tradycyjne rekolekcje, ale coś o wiele więcej.
Zostawiają po sobie ślad realizacji wielkiego zadania
misyjnego jakie powierzył Jezus Chrystus swoim Uczniom
w słowach: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Misje zatem, to nic innego jak głoszenie Królestwa
Bożego, czyli Królestwa przebaczenia, pokoju i miłości,
które sam Syn Boży głosił, chodząc trzydzieści trzy lata po
ziemi palestyńskiej. Dlatego misje stanowią tak wielką
szansę. I dlatego, jako ktoś odpowiedzialny za swoją wiarę
i swoje życie, zarówno to doczesne, jak też to wieczne,
brałem w nich udział. Misje to czas otwarcia serc przed
Bogiem, który już dawno temu otworzył Swoje Serce przed
nami. My nie zawsze potrafimy otworzyć nasze serca,
uważając że to może bez sensu, jednak ostatecznie wciąż je
otwieramy, poszukując Jezusa Chrystusa w różnych
sytuacjach. Zdarza się jednak, że zamykamy swoje serce
jeszcze bardziej w ramach tak zwanej ucieczki lub strachu.
Ale jak rzekł kiedyś Św. Augustyn z Hippony: „Niespokojne
serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie”. W czasie misji
zadajemy sobie pytanie co z innymi jest nie tak
i dochodzimy do odpowiedzi, że to może z nami coś jest nie
tak. Może we wszystkim za dużo egoizmu a za mało
altruizmu, zastanawiamy się co niszczy relacje człowieka
z ludźmi. Misje powinny więc uświadomić nam, że Bóg nas

kocha, a przez to uspokoić nas. Jeżeli w czasie misji się
wyspowiadamy i przyjmiemy komunię, jeżeli zdamy sobie
sprawę, że nasze życie znajduje się w rękach Boga i jeżeli
ofiarujemy swoje serca Sercu Jezusa Chrystusa przez Serce
Maryi Niepokalanej, to odkryjemy prawdziwe piękno
i szczęście.
Misje zawsze stanowią ważne wydarzenie. To
nawrócenie się człowieka do Boga i odnowienie życia
człowieka z Bogiem. Misjonarz głosił Jezusa Chrystusa,
abyśmy uwierzyli w Niego pod wpływem Ducha Świętego.
Ludzie zaś dobrowolnie się nawracali, przyjmując Jego
Osobę jako Stwórcę, Zbawcę i Pana. Teoretycznie każdy
wie, że wiara bez uczynków jest martwa, pozostaje więc
praktyka w tej kwestii, aby na Sądzie Ostatecznym
właściwie się z tego rozliczyć.

Anna Maria Jaremko
W kościele św. Józefa Rzemieślnika odbyły się, w dniach od
25-go maja do 1-go czerwca 2014r., Misje święte. Zostały
one bardzo starannie przygotowane przez księży naszej
parafii. Do ich wygłoszenia został zaproszony, przez ks.
proboszcza Stanisława i księży z nim współpracujących,
O. Krzysztof Kozik CMF klaretyn. O. Krzysztof, misjonarz,
wygłaszał swoje kazania ciekawie i zrozumiale. Jego słowa
na długo wyryły się w naszych sercach i pamięci.
Wygłaszane kazania misyjne bardzo podobały się wiernym,
którzy na nie uczęszczali.
Wszystkie Msze św. w ostatnim dniu rozpoczynały się przy
Krzyżu misyjnym.

Józefa Szmyd
Niedziela, 25-go maja, w naszej parafii p.w. św.
Józefa Rzemieślnika rozpoczęły się Misje Święte, którym
przewodniczył o. Krzysztof Kozik CMF. Jego ciepłe i proste
słowa, które kierował do parafian, mógł zrozumieć każdy.
Słowa te ukazały nam wiarę w Boga i miłość do bliźniego,
utkwiły one w moim sercu i zachowam je na zawsze.
Dziękuję o. Krzysztofowi w imieniu wszystkich parafian za:
nauki Misyjne, za poświęcony czas. W dniu 1-go czerwca
nastąpiło uroczyste zakończenie Misji Świętych. Wierni
zebrali się pod pięknie odnowionym Krzyżem Misyjnym
i oczekiwali kapłanów, którzy w asyście Służby Liturgicznej
Ołtarza ze śpiewem na ustach wyruszyli z kościoła na
powitanie parafian. Następnie została odprawiona Msza Św.
poprzedzona ucałowaniem Krzyża Misyjnego oraz
procesyjnym wejściem do kościoła. Po zakończeniu Mszy i
błogosławieństwie pożegnaliśmy o. Krzysztofa, dziękując
mu za jego trud i wygłoszone Słowo Boże.
Pragnę jeszcze w imieniu swoim i parafian
serdecznie podziękować i skierować słowa
uznania dla kapłanów z naszej parafii, księdzu
Stanisławowi, księdzu Andrzejowi i księdzu
Maciejowi za ich ofiarną, pełną poświęceń pracę
jaką włożyli w przygotowanie do Misji, za całą
oprawę tych dni, za wspólną modlitwę oraz za
ujmujące przeżycie Misji Świętych, Dziękuję
księdzu proboszczowi za odnowienie Krzyża
Misyjnego oraz wszystkim, którzy dołożyli
wszelkich starań, abyśmy mogli przeżyć powagę
i piękno tych uroczystości i wspólnie dziękować
za to Bogu.

fot. Patrycja Kowalczyk
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Genowefa Śpiewak
GOŚĆ W DOM, BÓG W DOM – O MISJONARZU Z MADAGASKARU
W niedzielę, 8 czerwca mieliśmy
zaszczyt gościć w naszej parafii ks. Witolda
Oparcika CM – misjonarza z Madagaskaru. Ksiądz Witek
przyjechał na urlop do swojej 90-cio letniej Mamy i przy
okazji odwiedził nasz kościół. Podczas Mszy świętych
wygłaszał piękne i wzruszające kazania, w których mówił
o działalności misyjnej wśród biednej ludności. Bardzo
podobała mi się pieśń: „Afryka, dziki kraj” wykonana
z wielką pasją. Mówił, że na Madagaskarze pracują księża
katoliccy i protestanci, zachowując kulturę i obyczaje
tamtejszych mieszkańców. Ksiądz Witek przebywa na misji
już 41 lat. Podlega mu 13 parafii rozrzucanych na dużym
obszarze. Kościół parafialny, w którym pracuje jest
murowany, a pozostałe są zbudowane z miejscowych
materiałów. Ludność Madagaskaru nie ma tego szczęścia,
co my, którzy mamy dużo kościołów i wielu księży. Tam
Msze święte odbywają się bardzo rzadko, a nabożeństwa
prowadzą też ludzie świeccy. Dopełnieniem odwiedzin było
spotkanie z grupą modlitewną Przyjaciół Misji, w której
uczestniczyliśmy. Czas upłynął nam na modlitwie
i rozmowie o pracy i działalności Księży Misjonarzy. Ksiądz

Witold obdarował nas widokówkami z naklejonymi
kwiatkami wykonanymi ręcznie przez ludność. Teraz
największym marzeniem Księdza Witka jest powrót do
swoich wiernych, którym poświęcił zdrowie i dużą część
swojego życia. My podziwiamy oddanie Księży Misjonarzy
w głoszeniu ewangelii światu i wspieramy ich modlitwą
i ofiarami.

fot. Maciej Mroczek

BOŻE CIAŁO

fot. Patrycja Kowalczyk
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noce kościołów...
Grzegorz Sobczak
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
– NOCE KOŚCIOŁÓW 2014
O ile pierwsza Noc Kościołów zainaugurowana w 2013
roku wróżyła wielki sukces, o tyle należy stwierdzić, że
druga Noc Kościołów kontynuowana w roku 2014, ten
sukces osiągnęła. NOCE KOŚCIOŁÓW, w ramach
EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
w Polsce, w Czechach oraz na Ukrainie, zostały
zorganizowane we Wrocławiu przez KATOLICKIE RADIO
RODZINA i MIASTO WROCŁAW na wzór Nocy Muzeuów już
po raz piąty. Nasz niewielki, nieznany i modernistyczny
kościół godnie brał udział w projekcie wraz z kościołami
wielkimi, znanymi zabytkowymi i monumentalnymi.
Noc Kościołów w naszym kościele została
zorganizowana z piątku na sobotę, z 20-go na 21-go
czerwca, a jej trzygodzinny program wypełniły głównie
nurtujące wykłady oraz porywające koncerty. Najpierw
zebraliśmy się w kościele, aby zacząć od wykładu
misjonarza Macieja Mroczka CM Tryumf pokory nad pychą –
o Józefie Rzemieślniku i Wincentym a Paulo oraz oratorium
scholi i ministrantów Nie lękajcie się. Kontynuowaliśmy to
wykładem filozofa-teologa Jacka Zielińskiego Księga
Objawienia i Księga Świata, czyli jak pogodzić wiarę

z rozumem oraz koncertem Orkiestry Dętej Hanys Band
Przegląd muzyki klasycznej, sakralnej i filmowej. Następnie
skierowaliśmy się do muzeum parafialnego, aby zwiedzić
wystawę z zabytkowymi krzyżami, monstrancjami, obrazami,
rzeźbami, dokumentami, zdjęciami i ornatami. Wreszcie
udaliśmy się z powrotem do kościoła, aby obejrzeć
prezentację filozofa Grzegorza Sobczaka Modernistyczne oraz
postmodernistyczne budowle świątynne i prezentację
przewodniczki miejskiej Agnieszki Malczewskiej Przedmieście
Oławskie – obrazki z historii, a także wysłuchać koncertu
organowego muzyka Krzysztofa Ksiądzyny Laudate Dominum
i koncertu wokalnego organistki Wisławy Kadyszewskiej Moja
Nadzieja. Na koniec uczestniczyliśmy w Mszy Świętej oraz
Adoracji zatytułowanej Oddając cześć Sercom Jezusa Chrystusa
i Maryi Niepokalanej, zwieńczającej wieczór pełen
intelektualnych i emocjonalnych wrażeń. Wszystkim
obecnym, zarówno gościom jak też parafianom, a zwłaszcza
osobom przyczyniającym się do zorganizowania programu
tegorocznej edycji, wyrażamy ogromną wdzięczność. Teraz
pozostaje nie tyle pasywnie czekać na kolejną edycję za rok, co
aktywnie ją przygotowywać. A wszystko, aby pokazać, że
obiekty sakralne żyją w dzień, jak też w nocy.
Msza Święta oraz Adoracja w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa, Nocy Kościołów
[fot.: Grzegorz Sobczak]
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Uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa, Nocy Kościołów – Wisława Kadyszewska, Agnieszka Malczewska, Krzysztof Ksiądzyna,
Grzegorz Sobczak, ks. Maciej Mroczek, Jacek Zieliński [fot.: Ewa Mazurek]

UCZESTNICY O EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA, NOCACH KOŚCIOŁÓW
Ks. Maciej Mroczek CM
Kiedy przeglądałem programy Nocy Kościołów w innych
parafiach, to miałem dylemat: czy organizatorzy nie
powinni zmienić nazwy na "Wieczory Kościołów". Nasza
parafia poszła jednak na całość. Jak noc, to noc. I to był
pierwszy urok całej "imprezy". Następnym urokiem była
spora ilość parafian i gości. Kolejnym były koncerty,
wykłady, prezentacje. I najważniejsze, że nie zabrakło
największego Gościa - Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Była
Msza święta i adoracja. Tu więcej nie trzeba komentować.

Jacek Zieliński
Jedność i wspaniałość Kościoła przejawia na wiele
różnorodnych sposobów. Jednym z nich, wartym
zauważenia i podkreślenia są Europejskie Dni Dziedzictwa
Chrześcijańskiego – Noce Kościołów. Po raz drugi miałem
przyjemność i wielki zaszczyt uczestniczyć w nich w sposób
aktywny. W tym roku postanowiłem swój wykład poświęcić
problemowi nie tyle relacji wiary do rozumu, co
zagadnieniu, które jako Boże zalecenie zostaje przedłożone
zarówno na kartach Starego jak i Nowego Testamentu –
poznaj wspaniałość świata, zachodzące w nim zjawiska
i prawa, które nimi kierują, a zrozumiesz i jeszcze mocniej
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uwierzysz, że Bóg jest ich Stwórcą. Za dar i możliwość
posługiwania słowem, a nade wszystko za wspaniałość
wydarzenia, w którym mogłem uczestniczyć w naszej
parafii oraz liczne przybycie mieszkańców Wrocławia,
dziękuję Bogu, dla chwały, którego zebraliśmy się tego
wieczoru w naszym kościele, doświadczając Jego obecności
we wspólnocie Kościoła.

Robert Hanys
Podczas obchodów Nocy Kościołów, Orkiestra Deta
Hanys Band po raz kolejny zagrała w kościele Św. Józefa
Rzemieślnika, gdzie na kilkanaście minut zatrzymała czas,
sparaliżowała wszelkie zmysły i podbiła na nowo serca
słuchaczy, nie tylko tych z parafii, także krytycznie
podchodzących co do orkiestry, ale i tych spoza parafii.
Swoim profesjonalizmem orkiestra po raz kolejny
udowodniła, iż posiada bogaty repertuar, na co najlepszym
przykładem był utwór Mathieu Mireille pt. „Santa Maria De
La Mer”, po którego wykonaniu nie obyło się bez owacji na
stojąco oraz bisów. W imieniu orkiestry a także własnym,
wielkie słowa uznania i serdeczne podziękowania, kieruję
dla występującej z nami gościnnie Wisławy Kadyszewskiej
oraz gospodarzom parafii i organizatorowi Nocy Kościołów
za zaproszenie na to wydarzenie.

Uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa, Nocy Kościołów –
Orkiestra Dęta Hanys Band [fot.: Patrycja Kowalczyk]

Krzysztof Ksiądzyna

Wisława Kadyszewska

Europejskie Dni Dziedzictwa – Noce Kościołów to
stosunkowo nowe wydarzenie we Wrocławiu. Tym bardziej
jest mi ogromnie miło, że mogłem być częścią tego
spotkania w parafii, w której stawiałem swoje pierwsze
kroki na dolnośląskich organach. Parafia Józefa
Rzemieślnika była, jest i będzie dla mnie bardzo ważna ze
względu na ciepło Parafian, dobro Księży oraz fakt, że przez
kilka lat posługiwałem swoją grą w liturgii Mszy Świętej.
Uważam, że wieczór, w którym miałem okazję wziąć udział,
był na bardzo wysokim poziomie. Mnogość i różnorodność
poszczególnych punktów programu spowodowała, że każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Na uwagę moim zdaniem
zasługuje fakt, że całość zorganizował i nadzorował jeden
człowiek – Grzegorz Sobczak. Moje najszczersze gratulacje
na za dobrze zorganizowane wydarzenie, atmosferę
w trakcie i profesjonalizm płynący w każdym momencie
tego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem być
częścią tego wydarzenia.

Ech, jak miło było znów zaśpiewać na Krakowskiej!
Pięknie dziękuję za gorące przyjęcie i wszystkie dobre
słowa, które usłyszałam od Parafian Św. Józefa
Rzemieślnika. Dziękuję Grzegorzowi i Orkiestrze Dętej
Hanys Band za zaproszenie do udziału w Nocach Kościołów
i współpracy. Wszystkim uczestnikom i wykonawcom
gratuluję ciekawych prelekcji i pięknych koncertów. Było
wspaniale, dla takich chwil warto żyć!

Agnieszka Malczewska
Ku własnemu zdziwieniu – któremu od początku
towarzyszył jednak zachwyt – przekonałam się, że serce
tegorocznej
wrocławskiej
Nocy
Kościołów
biło
w niewielkiej, położonej z dala od centrum świątyni przy ul.
Krakowskiej. Z pewnością długo jeszcze pozostanę pod
wrażeniem tego niezwykle profesjonalnie przygotowanego
w parafii Św. Józefa Rzemieślnika wydarzenia (zresztą tak,
jak pod urokiem osobistym inicjatora, koordynatora
i prowadzącego ten wieczór Grzegorza). Dziękuję
wszystkim, którzy tam byli za niecodzienne przeżycia oraz
za ogromne zapasy ciepła i energii, jakie stamtąd
wyniosłam. Chcąc przypomnieć tej nocy we własnym
skromnym wystąpieniu, jak piękne i znaczące dla historii
miasta było Przedmieście Oławskie, sama doświadczyłam
jak piękne i znaczące – dla ducha, zmysłów i intelektu –
może być to miejsce dzisiaj...

Grzegorz Sobczak
Wydaje się, że współczesna wizja katolicyzmu coraz
bardziej próbuje znieść dystans między sferą sacrum a sferą
profanum. Chrześcijańskie dziedzictwo przekazuje się więc
nie tylko w czasie mszy, katechez, rekolekcji, czy misji, ale
również w innych ciekawych formach. Dowód tego
stanowią Noce Kościołów w ramach Europejskie Dni
Dziedzictwa. Takie wydarzenia ukazują, że budowle
świątynne, jak na tak zwane przedsionki nieba przystało, to
miejsca radosne. Cieszę się, że w 2013 roku wyszedłem
z pomysłem dołączenia naszego kościoła do projektu i że
w roku 2014 ten pomysł z sukcesem kontynuowałem.
Gorąco liczę, że w kolejnych latach uda mi się robić to dalej.
Uważam, że takie wydarzenie o akcencie kulturowym,
zdziała o wiele więcej w materii przyciągnięcia do kościoła
i zatrzymania w nim, niż wydarzenia typowo parafialne, bo
nastawia się na przyciągnięcie do kościoła nie tylko tych
chodzących do niego, ale też tych do niego niechodzących.
Tegoroczna załoga to nie tylko nieco rządzący Grzegorz
Sobczak, to również mądre, zdolne, sumienne, kreatywne
i
naprawdę
przesympatyczne
osoby:
Wisława
Kadyszewska, Agnieszka Malczewska, Krzysztof Ksiądzyna,
Maciej Mroczek, Jacek Zieliński i Robert Hanys z jego
Orkiestrą Dętą Hanys Band – dlatego wielkie wyrazy
uznania dla nich wszystkich. Ponadto wyrazy uznania dla
występującej scholi z ministrantami, dla działających za
kulisami osób i gospodarzy, dla obecnych tego wieczora
parafian i gości oraz dla organizujących wydarzenie Radia
Rodzina i Miasta Wrocław. Czy wieczór się udał? Pewnie, że
się udał! Dlatego oby los pozwolił nam to powtórzyć
w kolejnym roku i we wszystkich kolejnych latach…
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PARAFIANIE ORAZ GOŚCIE O EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA, NOCACH KOŚCIOŁÓW
Genowefa Śpiewak

Barbara Zarzycka

Noce Kościołów w kościele Św. Józefa Rzemieślnika
zorganizowane zostały z piątku na sobotę, z 20-go na 21-go
czerwca. Uroczystość rozpoczęła się słowem wstępu
Proboszcza Stanisława Basiuka witającego wszystkich
parafian, gości i tych, którzy swoimi występami uświetnili
ten wieczór. Organizatorem Nocy
Kościołów w naszej parafii był
Grzegorz Sobczak, który miał
również
rolę
prowadzącego.
Pierwszy
wykład
na
temat
Św.
Józefa
Rzemieślnika
i Św. Wincentego a Paulo wygłosił
posługujący w naszej parafii
misjonarz, ks. mgr Maciej Mroczek.
Budujący i mądry okazał się
również drugi wykład o wierze
i rozumie wygłoszony przez
naszego parafianina dr Jacka
Zielińskiego. Swoimi występami
wieczór ubogacili śpiewający pieśni
i
czytający
psalmy
schola
z ministrantami oraz grająca
z wielkim rozmachem muzykę
klasyczną, sakralną i filmową
Orkiestra Dęta Hanys Band.
Pierwszą
prezentację
o
modernistycznych
i postmodernistycznych budowlach
świątynnych
wyświetlił
organizator i prowadzący mgr lic. Grzegorz Sobczak, który
przedstawił architekturę kościołów takich jak: Św. Józefa
Rzemieślnika, Ducha Świętego i Św. Stanisława Kostki.
Drugą prezentację o Przedmieściu Oławskim wyświetliła
znana ze stowarzyszenia przewodników Tu i Tam
przewodniczka mgr Agnieszka Malczewska, która
przedstawiła kilka kościołów z naszej dzielnicy: Św.
Wojciecha, Św. Maurycego, Trójcy Przenajświętszej i Św.
Łazarza. Pierwszy koncert wykonał nasz dawny organista
inż. Krzysztof
Ksiądzyna, który z głębi serca grał
Lacrimosę, Obój Gabriela, Laudate Dominum i inne utwory.
Drugi koncert wykonała wieloletnia organistka mgr
Wisława Kadyszewska, na którą z niecierpliwością
czekaliśmy i która wprawiła nas w zachwyt śpiewając:
Panis Angelicus, Psalm Mojej Nadziei i Ave Maria. Wszyscy
zostali nagrodzeni za swoje niezapomniane występy
owacjami. Zwiedzaliśmy też specjalnie otwarte muzeum
parafialne z wystawą zabytkowych eksponatów. Po
północy odprawiono Mszę Świętą i Adorację przed
Najświętszym Sakramentem. Na koniec podziękowano
Grzegorzowi Sobczakowi za organizację i prowadzenie
uroczystości, który wcześniej podziękował uczestnikom,
osobom pomagającym za kulisami, parafianom i gościom
oraz żartobliwie przeprosił jeśli ktokolwiek usnął. Piękna
była u nas ta Noc Kościołów, która upłynęła pod znakiem
wysokiej kultury, choć nie zabrakło zadumy i modlitwy.
Mamy nadzieję, że nasza następna Noc Kościołów będzie
również tak piękna. Oby jeszcze liczba 100 obecnych osób
powiększyła się choć do 200.

W tym roku znów odbyły się w kościele Misjonarzy
Św. Wincentego a Paulo Noce Kościołów. O godzinie 21;30
proboszcz Stanisław Basiuk uroczyście powitał wszystkich
zebranych parafian, gości i występujących oraz oddał głos
prowadzącemu, Grzegorzowi Sobczakowi. Pierwszy
z wykładem Tryumf pokory nad pychą na
przykładzie Św. Józefa Rzemieślnika i Św.
Wincentego a Paulo wystąpił ks. Maciej
Mroczek, jako drudzy z oratorium Nie
lękajcie się wystąpili schola i ministranci.
Po nich Jacek Zieliński wygłosił wykład
Księga Objawienia i Księga Święta, czyli
jak pogodzić wiarę z rozumem oraz
Przegląd muzyki klasycznej, sakralnej
i filmowej zagrała Orkiestra Dęta Hanys
Band. Nie zabrakło zwiedzania muzeum
parafialnego mieszczącego wystawę
zabytkowych eksponatów. Późnym już
wieczorem Grzegorz Sobczak wyświetlił
ciekawą prezentację Modernistyczne oraz
postmodernistyczne budowle świątynne
a Agnieszka Malczewska wyświetliła
swoją niezwykle starannie przygotowaną
prezentację Przedmieście Oławskie –
obrazki z historii, międzyczasie Krzysztof
Ksiądzyna
brawurowo
zagrał
na
organach koncert Laudate Dominum
a Wisława Kadyszewska zaśpiewała
swoim mocnym głosem koncert Moja
Nadzieja. Na koniec pięknie odprawiono Mszę Świętą i
wszyscy radośnie udali się z kościoła do domów.
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Grażyna Kuropatnicka
Sporo się działo podczas I Nocy Kościołów w 2013 roku,
ale dopiero na II Nocy Kościołów w 2014 działo się
naprawdę sporo. Trzygodzinny program, który ostatecznie
przeciągnął się aż do czterech godzin, wypełniły wykłady,
koncerty i prezentacje. Na zakończenie odprawiona została
uroczysta Msza Święta i Adoracja, podczas których
oddaliśmy cześć Sercu Jezusa Chrystusa i Sercu Maryi
Niepokalanej. Mam nadzieję, że w kolejnym roku również
zostaną zorganizowane Noce Kościołów, bo po ostatniej
edycji zostałam w pełni przekonana, że się na nich pojawię.

Barbara Zając
Z ogromnym zaciekawieniem wybrałam się do naszego
kościoła na tegoroczne Noce Kościołów i z jeszcze
większym zadowoleniem z nich wracałam. Nawet się nie
spodziewałam, że Noce Kościołów to aż tak piękne
wydarzenie oferujące tyle pięknych występów. Zostało
również otwarte parafialne muzeum mieszczące zabytkową
wystawę z monstrancjami, krzyżami, obrazami, rzeźbami,
zdjęciami, dokumentami i ornatami, a przecież takimi
ważnymi miejscami nie może pochwalić się każda parafia.
Pewnie pojawię się znowu w kolejnym roku.

Roman Płatek
Jestem nadal pod wrażeniem przeżytej Nocy Kościołów
w kościele Św. Józefa Rzemieślnika przy Zgromadzeniu
Misji Św. Wincentego a Paulo we Wrocławiu. Czas w nim
spędzony okazał się równie pożyteczny, co miły. Było
spotkanie z muzyką popularną przy Orkiestrze Dętej Hanys
Band i tej wyższych lotów przy pięknym, donośnym głosie
Wisławy oraz przy majestatycznym brzmieniem organów,
za którymi zasiadał Krzysztof. Było spotkanie z historią w
wieloaspektowym wymiarze, bo przygotowano ekspozycję
muzealną, a także przez wciągający materiał o budowlach
świątynnych Przedmieścia Oławskiego Agnieszki oraz
przez równie wciągający materiał o nowoczesnej
architekturze sakralnej ocierający się o balansowanie
między sacrum a profanum przygotowany przez
organizatora i prowadzącego wieczór Grzegorza. Było
spotkanie z nauką za sprawą wykładu teologicznego
ks. Macieja i wykładu filozoficznego Jacka, które zostały
poprowadzone na uniwersyteckim poziomie. A na
zakończenie było spotkanie z ukrytym w Najświętszym
Sakramencie samym Jezusem Chrystusem. Miało się
wrażenie, że to wszystko trwało nawet zbyt krótko.
Wydarzenie kryło bogactwo formy i treści, jakby
ilustrowało tegoroczną akcję Nocy Kościołów, która
z każdym nowym wydaniem nabiera coraz większego
rozmachu. I tego rozwijającego się rozmachu życzę
wszystkim czynnym jak i biernym uczestnikom. Dają oni w
ten sposób świadectwo obecności w kulturze
chrześcijaństwa:
protestantyzmu,
prawosławia
i katolicyzmu.

Józefa Szmyd
Na długo pozostaną w pamięci tegoroczne Noce
Kościołów w naszym kościele. Przyczyniły się do tego
występujące w czasie nocy Kościołów osoby: misjonarz
i teolog ks. Maciej Mroczek, filozof i teolog Jacek Zieliński,
wokalistka i organistka Wisława Kadyszewska, historyczka
i przewodniczka Agnieszka Malczewska, muzyk i organista

Krzysztof Ksiądzyna, filozof Grzegorz Sobczak, schola
z ministrantami i Orkiestra Dęta Hanys Band. Tegoroczną
edycję Nocy Kościołów, w której brały udział kościoły
większe i mniejsze, bardzo wzbogacił ciekawy program
w naszym kościele. Gratuluję osobom przygotowującym
i
występującym,
bo
przez
ich
zaangażowanie
i pomysłowość odnieśli spory sukces, który życzę im
powtórzyć również następnym razem.

Grzegorz Tortyna
Lubimy chodzić ze znajomymi na takie wydarzenia jak
Noce Muzeów czy Noce Kościołów. Gdy przeglądaliśmy
program tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa,
zaciekawił nas kościół Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo.
Niezbyt znany kościół, a oferował w swoim wieczorze
sporo wykładów, koncertów oraz prezentacji, poza tym
oferował wystawę w muzeum parafialnym i mszę świętą
z adoracją, czyli o wiele, wiele więcej niż znane kościoły.
Zaryzykowaliśmy i nie mogliśmy wyjść z wrażenia. Tam,
gdzie się Noce Kościołów się kończyły, tu jakby dopiero się
zaczynały. Bardzo podobały się nam: prezentacje Pana
Grzegorza Sobczaka i Pani Agnieszki Malczewskiej,
koncerty Pana Krzysztofa Ksiądzyny i Pani Wisławy
Kadyszewskiej, wykłady Księdza Macieja Mroczka i Pana
Jacka Zielińskiego oraz niesamowity przegląd muzyki
klasycznej, sakralnej i filmowej Orkiestry Dętej Hanys Band.
Jeśli tylko w następnych latach w tym kościele zostanie
znów zorganizowana Noc Kościołów, a przynajmniej taka
jak w tym roku, to na pewno na nią przyjdziemy, choćby
kosztem atrakcji w innych kościołach. Brawa dla ludzi,
którzy to zorganizowali – człowiekowi ku radości, a Niebu
na chwałę. Odwiedziliśmy też kościoły Św. Wojciecha, Św.
Maurycego, Trójcy Przenajświętszej, Św. Łazarza, Św.
Michała, Św. Marcina, Św. Franciszka, czy Św. Macieja.
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika zapamiętamy jednak
najlepiej.
Uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa, Nocy Kościołów –
Schola oraz Ministranci [fot.: Ewa Mazurek]
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybysławska
DUŻO PIĘKNIEJSZE
Nie odmawiaj sobie wakacji! Bóg również ci ich nie
żałuje. Potrafi pogodzić się z tym, że wyjeżdżasz za miasto.
Z całego serca życzy ci odprężenia i odpoczynku. Dlaczego
więc nie weźmiesz Go ze sobą na wakacje? Dlaczego myślisz
o Bogu tylko w smutnych chwilach, gdy robi się posępnie
i nikt już nie może pomóc lub gdy czeka cię trudny egzamin
i nie wiesz czy go zdasz? Nasz Bóg miłości - Bogiem radości.
Gdy masz Boga w swym sercu, w swej duszy, w oczach,
wówczas wakacyjne dni stają się dużo piękniejsze.

Jakub Wojnarski

Wówczas nie będziesz zachowywał się tak jak gdyby droga,
samochód, pociąg, hotel, plaża, jak gdyby to wszystko
należało tylko do ciebie. Będziesz miły i uprzejmy, będziesz
szanował potrzeby innych, którzy życzą sobie spokoju
i odpoczynku. Będziesz pamiętał, że są ludzie, którzy nie
mają wakacji, że są ludzie żyjący w biedzie. Uświadomisz
sobie wtedy, że także podczas wakacji trzeba zachować
umiar. Wybierz się na wakacje z Bogiem, a w tym pięknym
czasie zregenerujesz i odmłodzisz swe żywotne siły.

W WAKACYJNE NIEDZIELE PAMIĘTAJ O KOŚCIELE

Katolik powinien spędzić wakacje w ten sposób,
aby nie zapomnieć o kościele i aby co niedzielę chodzić na
Mszę św. Oraz modlić się rano i wieczorem. Jeśli zaś
w danej miejscowości nie ma kościoła, bo na przykład jest

mała, trzeba sprawdzić chociażby w internecie, czy
w najbliższej miejscowości jest kościół i o której godzinie są
w nim Msze św.

MODLITWY dzieci ZA tatę...
Dawid Radzikowski

Boże, dziękuję Ci, że mam tatę.

Szymek Jasiorski

Boże spraw, żeby mój tato był zdrowy. Dziękuję, Ci
Panie Boże za tatę.

Maja Radłowska

Dzięki Ci, Boże, za mojego tatę. Bardzo dziękuję babci,
że go urodziła.

Amelka Drelich

Panie Boże, proszę Cię, aby Dzień Ojca był dla mojego
taty najważniejszy i żeby mój tato był szczęśliwy.

Klaudia Błyskal

Natalia Boruta

Dziękuję Ci, Panie, że mój tatuś żyje. Bardzo go
kocham.

Ojcze nasz, dziękuję za mojego tatę i przepraszam za
grzechy i złe odzywania się do taty. Boże, Ty wiesz, że
go kocham.

Nicol Marciniak

Kinga Mazur

Sebastian Ugarenko

Panie Boże, spraw, by mój tato był silny i zdrowy.
Dziękuję Ci za niego i proszę: błogosław mojego tatę.

Panie Boże, dziękuję Ci za stworzenie taty. Dziękuję, że
mam zdrowego i dobrego tatę.

Bartek Tynecki

Patryk Boksa

Dziękuję Ci, Panie, ze dałeś mi tatusia. Błogosław mu,
aby był silny.

Grześ Skakowski

Panie Boże, dziękuję Ci, że mam takiego tatę i że jest
zdrowy. Proszę, aby wciąż był dobry. Błogosław mu.

Adaś Wójcik
Dzięki, Ci Boże za mojego tatę. Proszę Cię, abym był dla
niego dobry.
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Panie, dziękuję Ci za mojego tatę. Za to, ze jest zdrowy
i że mnie kocha. On jest przy mnie.

Panie Boże, dziękuję Ci za mojego tatę. Proszę, żeby
zawsze był zdrowy, bo bardzo go kocham.

Dominik Pawlicki

Panie Boże, pobłogosław mojego tatę, żeby był zdrowy
i wesoły. Dziękuję Ci, że mam kochającego ojca, który
bardzo mnie kocha. Mój ojciec, którego kocham jest
najlepszy na świecie.

Nikola Kamyszek

Dziękuję Ci, panie Boże za mojego tatę. Bardzo go
kocham. Bez niego byłabym smutna.

Kuba Jakuszkin

Panie Boże, dziękuję Ci za mojego kochanego tatę,
który mnie kocha, a ja jego. Jezu, który oświecasz
duszę ludzi, proszę Cię zawsze oświecaj mojego tatę,
aby był szczęśliwy. W imię Ojca, i Syna, i Ducha
Świętego Amen.

Wiktoria Wojnar

Dobry Boże, dziękuję Ci za mojego tatusia. I proszę Cię,
żeby był zdrowy i szczęśliwy. Proszę Cię, aby zawsze
przy mnie był, abym nigdy go nie straciła. Proszę Cię
o miłość od ciebie, dla niego.

Ola Skałecka

Panie Boże, dziękuję Ci, że stworzyłeś mi tatę. Dziękuję
Cię, że jak była potrzebna mi pomoc to przy mnie był.

Michał Karamucki

Boże mój, Tyś królem całego świata. Dziękuję Ci za
mojego kochanego tatę.

PIEŚŃ DO ŚW. JÓZEFA...
Autorem słów jest nasz parafianin - Bolesław Dobrowolski, muzykę napisał nasz organista - Marcin Skrzypek.
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 7/12
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
Barokowy kościół Św. Maurycego to symbol
Przedmieścia Oławskiego. Znajdujemy w nim szeroki
wachlarz rzeźb. Jedną z nich jest rzeźba
Św. Maurycego.

RZEŹBA ŚW. MAURYCEGO
Rzeźba św. Maurycego – męczennika
i dowódcy Legii Tabańskiej – dawniej stała w nawie,
obecnie stoi natomiast między ołtarzem głównym
a ołtarzem bocznym. Należy do najważniejszych dzieł
sztuki, a odkryta została po wielu wiekach pod
posadzką w czasie robót restauracyjnych. Maurycy
stoi w wojskowym stroju trzymając tarczę i włócznię.

Gotycki kościół Św. Wojciecha od
wieków
stanowi
wizytówkę
nadodrzańskiego Wrocławia. Posiada
wiele starszych i nowszych dzieł
sztuki. W swoim depozycie ma
niewielką, ale piękną rzeźbę Św. Wojciecha.

RZEŹBA ŚW. WOJCIECHA
Rzeźba Św. Wojciecha – męczennika i polsko-czeskiego
biskupa – stoi w prezbiterium. Choć niewielkich
rozmiarów to doskonale wkomponowuje się w wystrój
średniowiecznych murów. Znajduje się przy krzyżu
i tabernakulum, nad nią natomiast rozpościera się
kolejny
wizerunek
Wojciecha,
spoglądającego
z tryptykowego witraża. Wojciech stoi w biskupim
stroju trzymając pastorał.
fot. Grzegorz Sobczak

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00
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
Pomoc w korekcie: Katarzyna Zielińska
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
____________________________________________________________________________________________________________________

HD-PRINT STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91
tel. 71 337 58 75, 513 072 100 studio@hd-print.pl
ZAPRASZAMY:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00
w soboty w godz. 9.00 - 14.00
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