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27 IX - Uroczystość
Św. Wincentego a Paulo

Drodzy Czytelnicy!
Piękny czas wakacji dobiegł już
końca. Z pewnością każdy nas na swój sposób
odpoczął, nabrał sił duchowych i fizycznych
do podjęcia codziennych obowiązków.
CO NAS CZEKA WE WRZEŚNIU!
Msza święta z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego i katechetycznego w piątek, 5 IX.
WZNOWIENIE SPOTKAŃ FORMACYJNYCH:
Liturgiczna Służba Ołtarza:
spotkania organizacyjne:
w środę, 3 IX po wieczornej liturgii dla
ministrantów, kandydatów i aspirantów;
w czwartek, 4 IX dla lektorów.
Schola:
spotkanie organizacyjne w piątek, 5 IX po
wieczornej liturgii.
Grupa Modlitwy Ojca Pio:
wtorek, 2 IX po wieczornej liturgii.
Następne spotkania będą w ostatni
czwartek miesiąca po nabożeństwie za
wstawiennictwem Św. Ojca Pio.
Apostolat Maryjny: 27 dzień miesiąca. We
wrześniu wyjątkowo w poniedziałek, 29 IX
po wieczornej liturgii.
Grupa misyjna w drugie wtorki miesiąca
po wieczornej liturgii.
Żywy Różaniec w pierwsze niedziele
miesiąca o godz. 17.15

PIELGRZYMKI:
Archidiecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę
Zapraszamy Duchowieństwo i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej do udziału w Pielgrzymce na Jasną Górę.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 19-20 września br. (początek, godz. 18.15).
Będzie ona połączona z całonocnym czuwaniem przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymce
przewodniczyć będzie J.E. Ks. Abp Józef KUPNY Metropolita Wrocławski. Motto Pielgrzymki brzmi: "MARYJO UPROŚ
NAM ŁASKĘ NAWRÓCENIA".
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego do Krzeszowa
Apostolat Maryjny organizuje pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Krzeszowie
w dniu 20 września. Informacje i zapisy u Ks. Andrzeja.

25 IX - 81 ROCZNICA
KONSEKRACJI
NASZEGO KOŚCIOŁA

NIEDZIELNA EWANGELIA...

7 IX - Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie
14 IX - J 3, 13-17 Krzyż narzędziem zbawienia
21 IX - Mt 20, 1-16a Przypowieść o robotnikach w winnicy
28 IX - Mt 21, 28-32 Nawrócenie prowadzi do zbawienia

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują do godnego
życia.
INTENCJA MISYJNA: Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: List do Tytusa (rozdz. III). Pełnienie dobrych czynów.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów (Tt 3, 8).
Komentarz do perykopy biblijnej:
Tytus, do którego pisze św. Paweł, był współpracownikiem św. Pawła w dziele ewangelizacji narodów. Był wzorem
niezłomnej wiary. Oddawał św. Pawłowi cenne usługi, bo gdy św. Paweł po wyjściu z rzymskiego więzienia założył
chrześcijańską gminę na Krecie, mianował biskupem tej gminy Tytusa. Obowiązki nowego biskupa zamieścił św. Paweł
w trzech rozdziałach listu: 1) dotyczy ustanowienia przełożonych Kościoła na Krecie, 2) jest przejawem troski o różne
stany społeczne takie jak starcy, starsze kobiety, młodzieńcy, niewolnicy. Zaleca Tytusowi spełniać dobre uczynki w każdej
dziedzinie, aby dawać dobry przykład jako wyznawca Chrystusa gotowy oddać życie za bliźniego. 3) mówi o uległości
chrześcijan w stosunku do władz Krety. Dobre uczynki spełniane przez chrześcijan stwarzają atmosferę harmonii i zgody,
spokoju panującego na Krecie, a to wypływa z miłości bliźniego – największego obowiązku wyznawców Chrystusa.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA WRZESIEŃ:
Ożywienie dobroczynnej działalności w Apostolacie Maryjnym. Troska, by nie tylko prywatnie, każdy z osobna, ale także
i wspólnie obmyślać środki dobroczynnego działania.
PATRON MIESIĄCA WRZEŚNIA: Św. Wincenty a Paulo (27. Września)
Kapłan, patron dzieł miłosierdzia. Urodził się w 1581 roku we wsi Pouy, która od 1828 r. przybrała nazwę St Vincent-dePaul. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1600 r. Jego życie obfitowało w różnorodne zdarzenia. Np. w roku 1605 w czasie
podróży morzem z Marsylii do Narbonne wpadł w ręce piratów afrykańskich i przebywał w niewoli w Tunisie przez 2 lata.
W roku 1617 zajął się pracą misyjną. W 1625 r. założył Zgromadzenie Misji (Księży Misjonarzy), zwanych też lazarystami.
Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), których powołaniem jest opieka nad chorymi.
Trudno byłoby wyliczyć wszystkie dzieła św. Wincentego. Odznaczał się szczególną cnotą miłosierdzia. Wśród licznych
zajęć zawsze dbał o wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Otoczony wielkim szacunkiem nigdy nie zapominał o pokorze.
Zmarł w Paryżu 27 września 1660 roku, mając lat osiemdziesiąt. Beatyfikowany w 1729 r. i kanonizowany w 1737 r.;
ogłoszony patronem wszystkich katolickich dzieł charytatywnych w roku 1885.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY: Aby kapłani umieli cieszyć się z realizacji swojego powołania do szczególnej
odpowiedzialności za człowieka.
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelii wg św. Jana: J 2,1-11.
TEMAT SPOTKANIA : Wiara w JEZUSA w szkole Maryi

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny:

Aby rodzice, nauczyciele oraz wychowawcy bronili dzieci i młodzież przed ideologią gender.

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM
JAK POKONAĆ SZATANA 5 IX, godz. 18.45 czas 70 min.
Film pt.: „Jak pokonać Szatana” jest dokumentem zrealizowanym we Włoszech latem 2013 r. Autorem filmu jest Michał
Kondrat. Tematem filmu jest walka duchowa, a dokładnie walka z Szatanem. Autor filmu przeprowadza widza skrupulatnie
przez ten problem, tłumacząc jego kontrowersyjne aspekty i udzielając wskazówek opartych na doświadczeniach Ojców
Kościoła. Odwiedza najbardziej znanych egzorcystów świata, a także innych ekspertów od walki duchowej i posługi
uwalniania. Z rozmów z nimi można się dowiedzieć, jakie narzędzia Kościół oferuje do walki ze złym duchem. Eksperci
mówią, jak prawidłowo powinniśmy sprawować modlitwę o uwolnienie, kto może zwracać się do Szatana w formie
rozkazującej, oraz jak to robić bezpiecznie.
ŚWIĘTY JAN BOSKO 12 IX, godz. 18.45 czas 108 min.
W 1929 roku Jan Bosco został beatyfikowany, a w 1934 Pius XI ogłosił go świętym. Papież nazwał go „księciem
wychowawców Dynamiczny, nie pozbawiony humoru film w sposób skrótowy prezentuje działalność i dokonania
świętego. Podstawowym z nich była ewangelizacja i pomoc chłopcom ulicy poprzez rozwój oratoriów i zakładów
salezjańskich .Film nie tylko przybliża samą sylwetkę świętego, ale osadza ją w wyraziście nakreślonym kontekście
historycznym w jakim przyszło mu działać.
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ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA 19 IX, godz. 18.45 czas 94 min.
Film fabularny. W Nowym Testamencie Maria Magdalena jest wspominana dwanaście razy przez wszystkich czterech
ewangelistów. Według Encyklopedii Katolickiej uważa się, że była wdową lub niezamężną i prawdopodobnie bogatą
kobietą. Pochodziła z Magdali, Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, zaliczała się do kręgu Jego pierwszych uczniów.
W czasie ukrzyżowania, o czym piszą wszyscy ewangeliści, stała pod krzyżem, była świadkiem śmierci Chrystusa, zdjęcia
z krzyża i pogrzebu.
WIZJA. ŚWIĘTA HILDEGARDA Z BINGEN 26 IX, godz. 18.45 czas 110 min.
Film nie przedstawia pełnej biografii świętej Hildegardy z Bingen (1098 – 1179). Oglądamy ją w momentach kluczowych
dla zrozumienia jej działalności i poglądów, od chwili kiedy jako ośmioletnia dziewczynka została oddana na wychowanie
do klasztoru, aż do decyzji o podjęcia podróży misyjnych w wieku 60 lat. Jej droga do świętości, podobnie jak w przypadku
innych świętych, nie była łatwa. Często pozostawała w konflikcie z przełożonymi z którymi nieraz wdawała się
w polemikę, a jej wizje wielu uznawało za fałszerstwo lub pochodzące od Diabła.
5 września w kinach w całej Polsce pojawi się film pre-ewangelizacyjny „Marry’s Land. Ziemia Maryi”.
To z jednej strony wielkie wyzwanie i ryzyko, z drugiej strony wierzę… że wszystko jest w rękach „Tego, który nas
posłał”.
marysland.pl; Wrocław – Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ NA ZAKOŃCZENIE VI AZJATYCKIEGO DNIA
MŁODZIEŻY. ZAMEK W HAEMI, 17 SIERPNIA 2014
Msza św. Na zamku w Haemi. Zakończenie VI Azjatyckiego Dnia Młodzieży
Drodzy młodzi przyjaciele,
„Chwała męczenników
niech was rozpromieni!”.
Wszystkich nas pocieszają
i umacniają te słowa
stanowiące część tematu
Szóstego Azjatyckiego Dnia
Młodzieży. Młodzi Azji:
jesteście
spadkobiercami
wielkiego,
cennego
świadectwa
złożonego
Chrystusowi.
On
jest
światłością świata; On jest
światłem waszego życia!
Męczennicy z Korei i niezliczona rzesza innych
[fot.: radiovaticana.va]
z całej Azji – oddali swe
ciała prześladowcom, nam
zaś przekazali odwieczne
uczestnictwa w życiu waszych społeczeństw. Nie lękajcie
świadectwo, że światło prawdy Chrystusa rozprasza się wnosić mądrość wiary w każdy aspekt życia
wszelką ciemność, a miłość Chrystusa jest chwalebnie społecznego!
zwycięska. Będąc pewnymi Jego zwycięstwa nad śmiercią
Również jako mieszkańcy Azji widzicie i miłujecie od
i naszego w nim udziału, możemy zmierzyć się z wewnątrz to wszystko, co jest piękne, szlachetne
wyzwaniem naśladowania Chrystusa dzisiaj, w naszych i prawdziwe w waszych kulturach i tradycjach. Jednak jako
warunkach i w naszym czasie.
chrześcijanie wiecie również, że Ewangelia ma moc
Słowa, nad którymi się właśnie zastanawialiśmy, są oczyszczania,
uwznioślania
i
doskonalenia
tego
pocieszeniem. Druga część tematu tego Dnia: „Młodzieży dziedzictwa. Poprzez obecność Ducha Świętego, którego
Azji! Przebudź się!” - mówi wam o obowiązku, otrzymaliście w Chrzcie św. i przypieczętowanego w was
o odpowiedzialności. Zastanówmy się przez chwilę nad podczas bierzmowania, w jedności z waszymi
każdym z tych słów.
duszpasterzami, możecie docenić wiele pozytywnych
Najpierw słowo „Azja”. Zebraliście się tutaj w Korei ze wartości różnych kultur azjatyckich. Jesteście też zdolni
wszystkich stron Azji. Każdy z was ma wyjątkowe miejsce rozeznać, co jest nie do pogodzenia z wiarą katolicką, co
i kontekst, w którym jesteście wezwani, by odzwierciedlać jest sprzeczne z życiem łaski, jaką zostaliście obdarzeni
Bożą miłość. Kontynent azjatycki, przesiąknięty bogatymi w Chrzcie św. oraz jakie aspekty współczesnej kultury są
tradycjami filozoficznymi i religijnymi pozostaje wielkim grzeszne, zdemoralizowane i prowadzące do śmierci.
celem waszego świadectwa o Chrystusie, „drodze
Powracając do tematu tego Dnia, zastanówmy się nad
i prawdzie i życiu” (J 14, 6). Jako młodzi ludzie nie tylko
drugim słowem: „młodzież”. Wy i wasi przyjaciele jesteście
żyjący w Azji, ale także jako synowie i córki tego wielkiego pełni optymizmu, energii i dobrej woli, które są tak
kontynentu, macie prawo i obowiązek pełnego charakterystyczne dla tego okresu życia. Pozwólcie, aby
3

Chrystus
przemienił
wasz
naturalny
optymizm
w chrześcijańską nadzieję, waszą energię w prawość
moralną, waszą dobrą wolę w autentyczną miłość dającą
siebie! Jesteście powołani, aby pójść tą drogą. Jest to droga
przezwyciężenia wszystkiego, co zagraża nadziei, prawości
i miłości w waszym życiu i waszej kulturze. W ten sposób
wasza młodość będzie darem dla Jezusa i dla świata.
Jako młodzi chrześcijanie, niezależnie od tego czy jesteście
robotnikami czy studentami, czy rozpoczęliście już karierę
czy też odpowiedzieliście na powołanie do małżeństwa,
życia zakonnego lub kapłaństwa, jesteście nie tylko częścią
przyszłości Kościoła – jesteście również niezbędną
i umiłowaną częścią teraźniejszości Kościoła! Trzymajcie
się blisko siebie, zbliżajcie się do Boga i wraz z waszymi
biskupami i kapłanami przeżywajcie te lata na budowaniu
świętszego, bardziej misyjnego i pokornego Kościoła Kościoła, który kocha i wielbi Boga, starając się służyć
ubogim, samotnym, chorym i zepchniętym na margines.
W waszym życiu chrześcijańskim wiele razy będziecie
kuszeni, jak uczniowie w dzisiejszej Ewangelii, by
odepchnąć obcego, potrzebującego, ubogiego i ludzi
o złamanym sercu. To właśnie te osoby powtarzają wołanie
kobiety z Ewangelii: „Ulituj się nade mną”. Wołanie
Kananejki jest krzykiem każdego, kto szuka miłości,
akceptacji i przyjaźni z Chrystusem. Jest to wołanie wielu
ludzi w naszych anonimowych miastach, to krzyk wielu
waszych rówieśników i krzyk tych wszystkich
męczenników, którzy dziś cierpią prześladowania i śmierć
z powodu Jezusa: „Ulituj się nade mną”. Jest to również
często krzyk, który wznosi się z naszych serc: „Ulituj się
nade mną!”. Odpowiedzmy nie tak, jak ci, którzy odpychają

ludzi czegoś od nas żądających, jakby posługa
potrzebującym przeszkadzała naszej bliskości z Panem.
Nie! Mamy być jak Chrystus, który reaguje na każde
wołanie o pomoc z miłością, miłosierdziem i współczuciem.
Wreszcie trzecia część tematu tego dnia - „Przebudź
się!”- mówi o odpowiedzialności, którą zawierza wam Pan.
Jest to obowiązek czuwania, aby nie pozwolić, żeby presje,
pokusy i grzechy nasze lub innych stępiły naszą wrażliwość
na piękno świętości, radość Ewangelii. Dzisiejszy psalm
responsoryjny zachęca nas do nieustannego „cieszenia się
i weselenia”. Nikt, kto śpi nie może śpiewać, tańczyć
i radować się. Drodzy młodzi, „Bóg, nasz Bóg, nam
pobłogosławił” (Ps 67, 6). Bo od Niego „doznaliśmy
miłosierdzia” (Rz 11,30). Będąc pewnymi miłości Boga,
wychodźcie ku światu, aby przez „okazane wam
miłosierdzie” oni - przyjaciele, współpracownicy, sąsiedzi,
rodacy, każdy na tym wielkim kontynencie - „mogli
dostąpić miłosierdzia Boga” (por. Rz 11,31). Jego łaską
jesteśmy zbawieni.
Drodzy młodzi kontynentu azjatyckiego, mam nadzieję,
że w jedności z Chrystusem i Kościołem podejmiecie tę
drogę, która z pewnością da wam wiele radości. Teraz,
kiedy zbliżamy się do stołu Eucharystii, zwróćmy się do
naszej Matki Maryi, która dała Jezusa światu. Tak, Matko
Maryjo, pragniemy przyjąć Jezusa. W Twej macierzyńskiej
miłości pomóż nam zanieść Go innym, służyć Mu wiernie
i czcić Go w każdym miejscu i czasie, w tym kraju i w całej
Azji. Amen.

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
W czerwcu nasza parafia wzięła udział w Nocach Kościołów organizowanych w ramach corocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa – uczestniczyliśmy wówczas we Mszy Świętej z Adoracją, obejrzeliśmy prezentacje oraz wysłuchaliśmy wykładów
i koncertów – poniżej przedstawiamy wykład Tryumf pokory nad pychą wygłoszony przez ks. Macieja Mroczka CM.

Ks. Maciej Mroczek CM
TRYUMF POKORY NAD PYCHĄ
NA PRZYKŁADZIE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA ORAZ ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Kiedy Bóg stwarzał świat, na końcu stworzył
człowieka. Każde wcześniej uczynione dzieło przez
Stwórcę, Autor Natchniony nazywał dobrym. Przy
człowieku nie ma tej wzmianki, ale jest coś więcej –
„Stworzył, więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,
27). Stąd wniosek, że człowiek ze swej natury jest dobry,
a ponadto jest podobny do samego Boga. Bóg obdarzył
człowieka wieloma cnotami, aby upiększał nimi świat.
Jedną z cnót jest wolność, która daje możliwość wybrania
dobra, cnoty, jak też zła, grzechu. Pierwsi ludzi
niewłaściwie z tej wolności skorzystali, przez co my
wszyscy nosimy zdolność do czynienia zła, zdolność do
popełniania grzechu. I odtąd w każdym człowieku toczy się
walka dobra ze złem. Walka cnoty z grzechem.
Spośród wielu cnót i grzechów, na pierwsze miejsce
wysuwają się: pokora i pycha. Śmiało możemy stwierdzić,
że pokora jest źródłem wszelkich innych cnót, jak też pycha
jest początkiem wszystkich grzechów. „Początkiem
wszelkiego grzechu – pycha” (Syr 10, 13). Szatan zgrzeszył
pychą, dając w ten sposób początek wszystkim grzechom.
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Adam i Ewa nie skorzystali w pełni z dobra, jakie im Bóg
dał, ale chcieli zająć Jego miejsce, dopuścili się więc zła
grzesząc pychą. Jednak Bóg jako źródło wszelkich cnót, nie
pozostał na to obojętny i w swej Boskiej pokorze zesłał
Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na ten świat, aby nas
zbawił. Aby zatryumfowała pokora nad pychą. Warto
zobrazować tę odwieczną walkę pokory z pychą na
przykładzie dwóch Wielkich Świętych, dodajmy Patronów
naszej parafii: Św. Józefa i Św. Wincentego. Choć żyli
w różnych epokach, w różnych miejscach, to jednak łączy
ich wiele. Dodajmy cnót, nie wad.

Św. Józef – pójście za pokorą
O Św. Józefie wiemy niewiele. Nie przytoczymy tu żadnej
jego wypowiedzi o pokorze, bo na kartach Pisma Świętego
nie zapisano ani jednego słowa, które by wypowiedział. Ale
aby być człowiekiem pokornym, nie trzeba o tym mówić,
czy pisać, wystarczy tym żyć. I to udało się naszemu
Patronowi. Jego pokorę można wykazać na podstawie

fragmentu Mateuszowej Ewangelii: „Mąż Jej, Józef, który był
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy
powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie
i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to,
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z
nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu
polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”
(Mt 1, 19-24). Dowód pokory: jako człowiek prawy nie
chciał narazić Jej na zniesławienie. Dowód walki pychy z
pokorą: zamierzał oddalić Ją potajemnie. Dowód tryumfu
pokory: zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański, czyli wziął swoją Małżonkę do siebie. Stąd bez
wątpienia możemy nadać Św. Józefowi tytuł pokornego

wyrwania się z biednej rodziny. Czy można, zatem
zauważyć cnotę pokory u Wincentego? Można, ponieważ, to
toczyła się u Niego walka pychy z pokorą! Z biegiem lat,
ksiądz Wincenty mówił: „Gdybym wiedział, jak wielka jest
godność kapłana, wtedy, gdy zuchwale decydowałem się na
przyjęcie święceń, wybrałbym raczej pracę na roli niż
uczestniczenie w tak wielkiej tajemnicy”. Bronią, dzięki
której nasz Patron wygrał tę walkę dobra ze złem okazali
się Ubodzy. W Ubogich nauczył się widzieć samego Jezusa
Chrystusa. Ubodzy stali się centrum Jego posługi. Dla
Ubogich założył Zgromadzenie Księży Misjonarzy
i Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Potrzebował ludzi,
którzy Mu pomogą i poprowadzą dalej Jego dzieła. Za
ciekawostkę należy uznać fakt, iż jego początkowe
rozumienie cnoty pokory polegało, że nie śmiał nawet
prosić Boga o powołania. Dopiero potem doszedł do
przekonania, że należy prosić o nie Pana żniwa. Nie chciał
rozgłosu, chciał jedynie solidnej pracy dla Kościoła bez
poklasku.
O
Zgromadzeniu
Misji
pisał
następująco: „Wykształceni i pokorni
są skarbem Zgromadzenia podobnie,
jak dobrzy i pobożni uczeni są
skarbem Kościoła”. Swoim kapłanom
Wincenty
zalecał
pokorę
jako
szczególną cnotę potrzebną do
stawania się dobrym człowiekiem,
misjonarzem i kapłanem. Stąd
w
Regułach
wspólnych,
które
stanowią
zbiór
podstawowych
przepisów regulujących codzienne
życie
zgromadzeniowe,
Ojciec
Założyciel podaje trzy stopnie pokory.
1. Z całą szczerością uważać się za
godnych
ludzkiej
wzgardy.
2. Radować się tym, że inni widzą
nasze
niedoskonałości
i pogardzają nami. 3. Jeśli tak się
[fot.: Patrycja Kowalczyk]
zdarzy, że Bóg zechce zadziałać w nas
albo w innych jakieś dobro za naszym
Męża Maryi i pokornego Opiekuna Jezusa Chrystusa. Święta pośrednictwem, należy je w miarę możliwości ukrywać,
Księga nie podaje nam słów, które wypowiadałby Józef, ale a to z uwagi na naszą małość. Jeśli wszelako okaże się to
nie będzie to nadużyciem, gdy sobie wyobrazimy jak niemożliwe, trzeba je przypisać wyłącznie Bożemu
musiały wyglądać rozmowy w Świętej Rodzinie, ile Miłosierdziu. Zatem co stało się powodem życia według
zapewne znajdowało się w nich pokory, prawdy, ciepła, cnoty pokory, aby nie ulec pokusie pychy u Św. Wincentego
serdeczności. Józef nie miał łatwej roli jako Opiekuna, ale a Paulo? Odpowiedź na pytanie to jedno słowo – Jezus!
jak głosił Św. Wincenty a Paulo: „Bez pokory nie można Wincenty twierdził, że to cnota Jezusa Chrystusa, Jego
wytrwać w powołaniu”, a skoro Św. Józef wytrwał wzorowo Najświętszej Matki, że praktykowali ją najwięksi święci.
w swojej misji, to pokora była jego wierną towarzyszką. I wiedział, że cnotę pokory możemy posiąść nie przez swoje
Dobrze określają sytuację Św. Józefa słowa Oratorium pt. zasługi, lecz wyłącznie od Boga. Misjonarzom nakazywał:
Rozmowa ze Św. Józefem: „Powiedz, co czułeś, Józefie Święty „Jakaż to święta i wielka cnota, jak miłym Bogu będzie
w godzinę Twego zwiastowania, kiedy Bóg odebrał Ci maluczkie Zgromadzenie, jeśli da mu On łaskę pokory”.
Wincenty umarł. Pozostało Zgromadzenie Księży
wszystko, i wszystko dał Ci w zamian”.
Misjonarzy i wiele innych wspólnot, które wpatrują się
w pokornego Wincentego.
Św. Wincenty – między pokorą a pychą
Stąd przenieśmy się szesnaście wieków później,
z Nazaretu do Paryża, aby spotkać się z pokorą Św.
Wincentego a Paulo. W licznych księgach, które pozostały
po Założycielu Zgromadzenia Księży Misjonarzy, wiele słów
poświęca się cnocie pokory. Zacznijmy od tego, że w roku
1600, w chwili przyjęcia święceń kapłańskich, młody
Wincenty nie wyróżniał się jako osoba pokorna, bowiem
kapłaństwo traktował jako okazję do zrobienia kariery, do

***
W 1945 roku Niemcy opuścili zniszczony Wrocław, do
którego wkrótce przybyli Misjonarze, aby w pokorze
wybrać nie wielki, średniowieczny kościół Bożego Ciała
w Starym Mieście, lecz mały, ukryty kościół na
Przedmieściu Oławskim, któremu patronuje Józef
Rzemieślnik, Święty, u którego, podobnie jak u Wincentego
a Paulo, zatryumfowała pokora nad pychą.
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Z ŻYCIA PARAFII...
PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARYJNEGO
Teresa Szymczak
25 i 26 lipca 2014 r. odbyła się Ogólnopolska
Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę.
Organizatorem pielgrzymki był Ks. Jacek Wachowiak CM dyrektor krajowy Apostolatu wraz ze wspólnotą z diecezji
warszawsko-praskiej. Nasza parafialna wspólnota
uczestniczyła w drugim dniu pielgrzymki.
Z Wrocławia wyjchaliśmy o godz. 6.00. W drodze
śpiewaliśmy Godzinki, pieśni maryjne i odmówiliśmy
różaniec. O godz. 9.00 byliśmy już w Częstochowie.
Zgłosiliśmy naszą grupę wraz z jedną osobą do
uroczystego przyjęcia do Stowarzyszenia Cudownego
Medalika. Następnie rozpoczeły się wykłady i modlitwy.
Msza święta była sprawowana o godz. 13.00 pod
przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
CM. Obecni byli także Ks. Kryspin Banko CM - wizytator
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji; Ks. Jacek
Wachowiak CM 0 Dyrektor krajowy oraz wielu kapłanów
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i z różnych diecezji.
Ksiądz Arcybiskup w homilii nawiązał do Cudu w kanie
Galilejskiej i wspomniał Ks. prof. Teofila Hermana CM charyzmatycznego kapłana. Po homilii nastąpiło uroczyste
przyjęcie do Apostolatu Maryjnego. Tego zaszczytu
doświadczyło ok. 50 osób. Po zakończeniu Mszy świętej
odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W tym roku wszystkie miejsca siedzące na
jasnogórskich błoniach były zajęte. O godz. 16.00
wracaliśmy do Wrocławia, trochę zmęczeni, ale szczęśliwi.
Wszystko z Niepokalaną.

Grażyna Kuropatnicka
W dniu 26 lipca o godz. 6.00 wraz z ks. Andrzejem
wyjechaliśmy na pielgrzymkę Apostolatu Maryjnego
do Częstochowy. Podróż upłynęła nam na modlitwie
i śpiewie. Na miejsce dojechaliśmy szczęśliwie. Czas wolny
spędziliśmy na zwiedzaniu Częstochowy. O godz. 13.30
odbyła się uroczysta Msza święta, podczas której zostałam
przyjęta do Apostolatu Maryjnego przez księdza
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, z którego rąk
otrzymałam Cudowny Medalik oraz błogosławieństwo.
Do Wrocławia wróciliśmy o godz. 19.30. Z pielgrzymki
wróciłam zadowolona, szczęśliwa i wypełniona Łaską Bożą.
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[fot.: apostolat.pl]

Arleta Gosławska
Klaudia Świder
SCHOLA W PIWNICZNEJ ZDRÓJ
Jak co roku, tak i w czasie tegorocznych wakacji,
nasza schola parafialna wyjechała na wakacyjne rekolekcje
do Piwnicznej Zdrój. Po przyjeździe na miejsce
przydzielono nam pokoje, a kiedy już pozostałe grupy
dotarły na miejsce, zebraliśmy się wszyscy w wieczerniku
aby się wzajemnie przywitać i przedstawić. Każda z nas
została przydzielona do innej grupy. Codziennie
poznawałyśmy nowe pieśni i integrowałyśmy się
uczestnicząc w spotkaniach w grupach.

Mogliśmy się lepiej poznać również dzięki
wyprawom w góry. Każdy dzień kończył się Mszą Święta i
piękną bajką opowiadaną przez księdza Damiana. W dzień
powrotu do domu miałyśmy okazję zwiedzić Kraków.
Z rekolekcji wróciłyśmy bardzo zadowolone. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się
wyjechać i zwiedzić kolejne miasto, może tym razem nad
morzem?

[fot.: Magdalena Cypryjańska]

Bartosz Janda
SREBRNY PUCHAR KSIĘDZA WIZYTATORA
Dnia 29.06. 2014 r. razem z Liturgiczną Służbą
Ołtarza wyjeżdżaliśmy na turniej sportowy do Piekar.
Jechaliśmy autobusem prosto do Krakowa , stamtąd
poszliśmy na "busa", który dowiózł nas pod ośrodek
"Radosnej Nowiny" w Piekarach. Na dzień następny
zaplanowane było otwarcie turnieju i pierwsze
konkurencje m.in.: Pływanie , biegi, konkurs wiedzy
biblijnej . Wszystko przebiegało sprawnie i bez żadnych
problemów. Wieczorem odbyło się czuwanie modlitewne.
Dzień drugi zaczął się Mszą poranną, szybkim śniadaniem
i pierwszymi rozgrywkami w piłkę nożną . Z naszej parafii

wystawione były 3 drużyny : Lektorzy , Ministarnic starsi ,
ministranci młodsi. Wszyscy świetnie się bawili i każdy był
zadowolony .
W Piekarach działo sie wiele wspaniałych zabaw.
Był to również czas rekolekcji i pojednania sie z Bogiem.
W ostatni dzień zostały rozdane nagrody indywidualne
oraz dla całej Grupy (Lektorzy, ministranci starsi/młodsi).
Ministranci starsi z naszej parafii zdobyli 2. miejsce
w rankingu ogólnym, przez co dostaliśmy puchar . Wszyscy
uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdów i z niecierpliwością
czekają na kolejne zawody
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[fot.: Maciej Mroczek]
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Kl. Maciej Cepielik
WYJAZD WAKACYJNY SŁUŻBY LITURGICZNEJ DO SOPOTU
Początek lipca. W końcu, po całym roku edukacji,
nadszedł czas na przerwę wakacyjną dla studentów a także
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
W tym też
czasie tradycyjnie odbywa się turniej
ministrantów i lektorów o Puchar Wizytatora w Piekarach;
nie mogło więc na nim zabraknąć przedstawicieli służby
liturgicznej z Parafii św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu.
Jednak wyjazd ministrantów i lektorów nie zakończył się
na turnieju, gdyż zaraz po nim lektorzy i ministranci udali
się do Sopotu na tygodniowe wakacje, w których i ja na
zaproszenie ks. Macieja Mroczka wziąłem udział.
Tegoroczny wyjazd wakacyjny do Sopotu dla służby
liturgicznej został zorganizowany przez ks. Macieja
Mroczka już po raz trzeci. Ja jednak wziąłem w nim udział
po raz pierwszy, dlatego też, co normalne z moim
temperamentem, obawiałem się go trochę, jak każdego
nowego doświadczenia. Jednak już w dzień wyjazdu tj.
3 lipca w czwartek przekonałem się że nie było się czego
obawiać. Osoby z którymi miałem jechać do Sopotu okazały
się bardzo otwarte, a większość lektorów, jak się
przekonałem, to moi rówieśnicy. Już podczas przejścia ze
Stradomia w Krakowie, z budynku seminarium na dworzec
kolejowy jeden z ministrantów, mój imiennik, towarzyszył
mi rozmową.
W końcu dotarliśmy na krakowski dworzec
kolejowy, gdzie czekaliśmy na tradycyjnie, choć tylko
o kilkanaście minut a nie godzin opóźniony pociąg. Przed
szóstą popołudniu pociąg ruszył. Teraz czekała nas już
tylko noc w podróży. Upływający czas zabijaliśmy rozmową
a także karcianą grą w Uno oraz grą w szachy.
Do Sopotu dotarliśmy wczesnym rankiem, gdzie
przywitała nas w miarę dobra pogoda. Po nocy w pociągu
udaliśmy się jednak na kilkugodzinny odpoczynek aby
pozbierać trochę siły. Resztę dnia, od około południa
spędziliśmy już na plaży korzystając z dobrej pogody:
kąpiąc się w morzu lub wygrzewając na słońcu.
Drugiego dnia także korzystaliśmy z uroków morza,
większość czasu spędzając na plaży. Wieczorem jednak
udaliśmy się na miejscowy orlika, gdzie zagraliśmy w piłkę
z ministrantami i lektorami z Sopotu, którzy również
uczestniczyli w Pucharze Wizytatora.
Podczas tegorocznego pobytu w Sopocie
odwiedziliśmy - zgodnie z coroczną tradycją - ks. abpa
Tadeusza Gocłowskiego, misjonarza św. Wincentego
a Paulo, emerytowanego metropolitę gdańskiego, który od
trzech lat, odkąd zaczęły się wyjazdy wakacyjne do Sopotu,
rokrocznie przyjmuje nas z wielką serdecznością. Przy tej
okazji, będąc już w Gdańsku udaliśmy się na wieżę bazyliki
mariackiej gdzie znajduje się punkt widokowy, z którego,
dzięki dobrej pogodzie, roztaczał się piękny widoki na całe
miasto: stocznię, rynek, zatokę oraz dalsze podmiejskie
okolice.
Kolejne dni wyjazdu obfitowały w różne atrakcje.
Jedną z nich był rejs z Sopotu na Hel. Tam też mieliśmy
okazję skorzystać jeden raz z kąpieli na otwartym morzu,
co od razu można było zauważyć przez nieco chłodniejszą
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wodę i mocniejszy wiatr. Wyprawa na Hel zajęła nam
prawie cały dzień.
Jak w poprzednich latach tak i w tym roku, stałym
punktem wyjazdu do Sopotu był paintball. Cała gra
odbywała się w zamkniętym pomieszczeniu, w starym
budynku stoczni gdańskiej, co dodało grze kolorytu.
Ponieważ jednak stocznia jest duża, a infrastruktura miasta

się rozwija, mieliśmy małe problemy by dotrzeć na
miejsce; na szczęście udało nam się przybyć na czas. Gra
oczywiście wyciągnęła z nas sporo energii, ale za to
przyniosła wiele satysfakcji. Dlatego też tego samego dnia
po powrocie do Sopotu zorganizowaliśmy grilla, który
pokrzepił nasze siły po wyczerpującym meczu.

[fot.: Wojciech Wajda i Maciej Mroczek]
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Ula z Kawiarenki „uRzemieślnika”
CO SŁYCHAĆ W KAWIARENCE
Otwarcie naszej kawiarenki „uRzemieślnika” okazało się
być udanym pomysłem. Działamy nieprzerwanie od pięciu
miesięcy
i
cieszymy
się
wciąż
wzrastającym
zainteresowaniem. Można powiedzieć, że poszerzamy
swoją ofertę, gdyż można u nas nie tylko zjeść pyszne
domowe wypieki, skosztować aromatycznej kawy i herbaty,
przejrzeć prasę czy wypożyczyć książkę
(literatura
religijna, powieści, lektury szkolne i wiele innych), ale także
zorganizować imieniny bądź inne, mniejsze rodzinne
uroczystości, tak jak np. rocznice. W kawiarence zawsze
panuje wesoły nastrój i miła atmosfera, którą tworzymy
wraz z naszymi przemiłymi gośćmi.

[fot.: Urszula Awdziej]

Zachęcamy również do zwiedzania naszego małego,
parafialnego muzeum, które gromadzi dużo wspaniałych
„skarbów”.

Grupa Modlitwy Ojca Pio
Wrzesień
to
miesiąc,
w którym szczególnie pamiętamy
o naszym patronie – św. Ojcu Pio.
Mięliśmy już okazję wielokrotnie
zapoznać się z jego postacią, życiem
czy charyzmatem na spotkaniach
Grupy modlitwy, która jest grupą
otwartą i zawsze każdy może przyjść
na jej spotkanie. Dzisiaj jednak
pragniemy, w bardzo dużym skrócie,
przybliżyć jego postać i może,
w niewielkim stopniu, rozbudzić chęć
bliższego poznania tego wyjątkowego
Świętego tym, którzy jeszcze go nie
znają.
Franciszek Forgione, urodził
się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie,
w diecezji Benevento. 6 stycznia 1903
r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów, 10 sierpnia 1910 r.
w katedrze w Benevento został
wyświęcony na kapłana. 28 lipca 1916 r.

Zapraszamy zawsze, w każdą niedzielę w godzinach od
1000 do 1400 . A jak potrzeba to i dłużej.

ŚWIĘTY OJCIEC PIO

[fot.: Grzegorz Sobczak]

po raz pierwszy przybył do klasztoru
w San Giovanni Rotondo pod górą
Gargano, gdzie z małymi przerwami,
przebywał aż do śmierci, to jest do 23
września1968 r.
Rankiem 20 września 1918 r. (był to
piątek) w chórze starego kościółka,
w czasie modlitwy przed Jezusem
Ukrzyżowanym otrzymał dar stygmatów,
które pozostały otwarte i krwawiące
przez pól wieku. Święty tak opisuje to
wydarzenie: „Siedziałem w chórze po
odprawieniu
Mszy
świętej,
kiedy
owładnęła mną ociężałość podobna do
słodkiego
snu.
Moje
wewnętrzne
i zewnętrzne zmysły, a także dusza,
pogrążyły się w nieopisanym ukojeniu.
Zobaczyłem obok siebie tajemniczą
postać, podobną do tej, którą widziałem
już 5 sierpnia, z tą różnicą, że ta miała
ręce, stopy i bok ociekające krwią. Ten
widok przeraził mnie. Doznałem uczuć,
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których nigdy nie zdołam opisać. Umarłbym, gdyby Pan nie
podtrzymał tłukącego się w piersiach serca. Po odejściu
tajemniczej postaci spostrzegłem, że moje dłonie, stopy
i przebity bok krwawią”.
W ciągu swego życia, prócz kapłańskiej posługi,
założył „Grupy modlitwy” i nowoczesny szpital, nazwany
„Domem Ulgi w Cierpieniu”.
W niedzielę 2 maja 1999 r. Papież Jan Paweł II
ogłosił go błogosławionym, a w niedzielę 16 czerwca 2002
r. świętym.
Św. Ojciec Pio wierzył i zawsze bezgranicznie ufał
Bogu. Jego niezachwiana wiara uwidoczniała się
najdobitniej w sytuacjach, gdy był wystawiany na ciężkie
próby ducha. „Mam takie zaufanie do Jezusa – pisał – że
choćbym widział otwarte piekło przed sobą i znalazł się na
krawędzi przepaści, to nie zwątpiłbym, nie straciłbym
ufności i nie rozpaczał, ale nadal pokładał w Nim nadzieję”.
Ta wiara udzielała się innym i przyciągała tłumy do San
Giovanni
Rotondo,
nie
tylko
wierzących,
ale
i nieochrzczonych i protestantów. Ojciec Pio mimo wielu
spektakularnych nawróceń, które dokonały się za jego
przyczyną, w życiu duchowym nade wszystko cenił pokorę.
Kiedy ludzie chwalili go za świętość i wiarę, odpowiadał, że
tylko Jezus jest dobry.
Dzięki natchnieniu Ducha Świętego, Ojciec Pio,
posiadał zdolność spoglądania do wnętrza człowieka. Ten
dar szczególnie objawiał się podczas spowiedzi. Pokorny
zakonnik w szczególności angażował się w kierownictwo
duchowe, poświęcając się pomocy duszom w odkrywaniu
oraz dowartościowaniu darów i charyzmatów, których
udziela Bóg, jak i kiedy zechce, w swej okrytej tajemnicą
wolności.
Któż nie pamięta gorliwości, z jaką Ojciec Pio na
nowo ożywiał we Mszy św. Mękę Chrystusa? Msza św. –
nazywana przez niego „przerażającą tajemnicą” – to
decydujący moment zbawienia i uświęcenia człowieka
przez uczestnictwo w samych cierpieniach Ukrzyżowanego.
„To tu we Mszy św. – mówił – zawarta jest cała Kalwaria”.
Msza św. była dla niego „źródłem i szczytem”, centrum

całego jego życia i całego jego dzieła. To intymne i pełne
miłości uczestnictwo w Ofierze Chrystusa było dla Ojca Pio
źródłem oddania i dyspozycyjności w stosunku do dusz,
szczególnie
wobec
omotanych
więzami
grzechu
i ułomnością nędzy ludzkiej.
U św. Ojca Pio bardzo żywe było poczucie
sprawiedliwości i miłosierdzia, a także jego współczucie
okazywane cierpiącym. „Wydaje mi się – mówił o samym
sobie – że Bóg rozlał w głębi tej duszy liczne łaski ze
względu na współczucie okazywane utrapieniom innych,
zwłaszcza zaś ze względu na potrzebujących biednych.
Jeśli następnie wiem, że jakaś osoba jest utrapiona zarówno
na duszy, jak i na ciele, to czego bym nie spełnił z pomocą
Pana, aby ją ujrzeć wolną od jej nieszczęść? Nałożyłbym na
siebie wszystkie jej utrapienia, byleby tylko zobaczyć ją
ocaloną, odstępując na jej korzyść wszystkie owoce takich
cierpień, jeśliby Pan mi na to pozwolił”.
Ojciec Pio odszedł z tego świata we wrześniu 1968
r., czterdzieści sześć lat temu, ale jego długie życie
kapłańskie i zakonne jako wiernego syna św. Franciszka
z Asyżu, wciąż przynosi owoce. Są one bardzo widoczne,
zwłaszcza w dwóch Dziełach, które powstały z jego
wielkiego serca, otwartego na miłość Boga i braci. Jednym
z nich są Grupy modlitwy, których powołaniem jest
współdziałać w osiągnięciu królestwa Bożego.
To współdziałanie odznacza się świadomością tego,
że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia
królestwa Bożego w umysłach i duszach jest nieustanna
modlitwa.
Chrześcijanin powinien „modlić się zawsze i nigdy
się tym nie nużyć”, naśladując przykład Jezusa, który modlił
się w odludnych miejscach, przede wszystkim
w szczególnie ważnych chwilach swojej misji.
Zachęcamy
wszystkich
do
modlitwy
za
wstawiennictwem św. Ojca Pio. Za jego przyczyną
wypraszane są liczne łaski, których i my doświadczamy w
swoim codziennym życiu.
Św. Ojcze Pio – módl się nami.

[fot.: Grzegorz Sobczak]
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Ewa Mazurek
LITURGIA MODLITWY WIECZORNEJ
NIESZPORY to wieczorna modlitwa Ludu Bożego, dlatego, że są związane z pamiątką Śmierci i
czyli Kościoła. To modlitwa Psalmami, a więc tekstami, Zmartwychwstania Chrystusa, obie Godziny – Laudes i
które mają ponad 2 tysiące lat i którymi modlił się i modli Nieszpory – stanowią zgodnie z czcigodną tradycją
się nadal Izrael w synagodze. Psalmami modlił się Jezus Kościoła, dwojaką oś codziennego oficjum”. „Poranek i
a także chrześcijanie, którzy przyjęli Stary Testament i od wieczór – podsumował Papież – stanowią momenty zawsze
początku z szacunkiem odnosili się do Psalmów czyniąc odpowiednie do tego, aby poświęcić je modlitwie, zarówno
z nich słowa modlitwy.
wspólnotowej,
jak
Kiedyś pewien wykładowcza Pisma świętego zadał i indywidualnej. Związane z ważnymi chwilami naszego
sobie pytanie, czym są Psalmy i odpowiedział: "to piosenki życia i działania, okazują się w ten sposób skutecznym
na każdą pogodę". Na dni smutku i dni wesela, na dni szare środkiem ukierunkowania naszej codziennej drogi
i takie, kiedy radość wypełnia serce. Jeśli szukasz słów i zwrócenia jej ku Chrystusowi, >> światłości świata <<
modlitwy, Psalmy są odpowiednie. To modlitwa samym (J 8,12)”.
Słowem Boga.
Najczęściej, wspólnie z wiernymi,
Tę publiczną i wspólną modlitwę Ludu
celebrowane są Nieszpory Niedzielne.
Bożego, słusznie zalicza się do głównych
W polskiej religijności przez długie lata
powinności Kościoła. Już od samych jego
funkcjonowały „Nieszpory Niedzielne”
początków ci, którzy zostali ochrzczeni,
w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego
„trwali w nauce Apostołów i we
z XVIII w. Śpiewano je zgodnie
wspólnocie,
w
łamaniu
chleba
z przedsoborową liturgią. Składały się
i w modlitwie” (Dz 2, 42). Dzieje
z pięciu, a nie jak obecnie trzech,
Apostolskie
wspominają wielokrotnie
psalmów a hymn śpiewano dopiero po
jednomyślną
modlitwę
wspólnoty
czytaniu zwanym wtedy kapitulum. W
chrześcijańskiej.
odnowionej
liturgii
posoborowej
Ojciec Święty Jan Paweł II, zaznaczył
nieszpory pozostały nadal jako oddzielne
podczas jednej z audiencji ogólnych, że
nabożeństwo gromadzące wiernych na
Kościół zawsze odczuwał potrzebę
wspólnotową modlitwę Kościoła.
wysławiania Boga za dni i godziny
Nieszpory, jako modlitwa wieczorna jest
ludzkiego istnienia. „Wschód i zachód
celebrowana, jak już wyżej wspomniano,
słońca – kontynuował – nie są
w porze, gdy dzień się już kończy, „dzięki
[fot.: witkm.pl]
anonimowymi fragmentami dnia. Mają
składając za to, co w tym dniu zostało
niepowtarzalne oblicze: radosna uroda
nam dane, i za dobro, które przez nas było
brzasku i triumfalna wspaniałość zachodu wyznaczają rytm dokonane”. Ta modlitwa „wznosząca się jak kadzidło przed
wszechświata, w którym do głębi pogrążone jest życie obliczem Pana i wzniesienie rąk naszych w wieczornej
człowieka. Co więcej, tajemnica Zbawiania, które dokonuje ofierze” jest również pamiątką Odkupienia.
się w historii, ma chwile związane z różnymi fazami czasu.
Nieszpory mają wielkie znaczenie jako modlitwa
Dlatego wraz z celebrą Laudesów na progu dnia, wspólnoty chrześcijan. Należy więc praktykować wspólne
rozpowszechniło się w Kościele sprawowanie Nieszporów ich odprawianie.
z nastaniem wieczoru. Obie Godziny Liturgiczne zawierają
Zapraszamy Cię zatem do modlitwy wieczornej,
własną treść symboliczną, przywołującą dwa zasadnicze celebrowanej w naszej wspólnocie parafialnej, we
aspekty tajemnicy paschalnej: Wieczorem Pan jest na wszystkie Niedziele z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu,
Krzyżu, rankiem zmartwychwstaje … Wieczorem opowiadam Nabożeństw majowych, czerwcowych i październikowych
o mękach, jakie znosił On w śmierci, rankiem głoszę życie z
oraz w listopadzie (różaniec za zmarłych) o godz. 17.30.
Nim, który zmartwychwstaje (św. Augustyn). Właśnie

OD ORKIESTRY HANYS BAND...
Robert Hanys

PODZIĘKOWANIE
Ci co grają i śpiewają , dwa razy się modlą

Czcigodni Księża, Drodzy Parafianie! Przed
kilkoma laty zostaliśmy przyjęci
do parafii p.w.
Św. Józefa Rzemieślnika z wielkim entuzjazmem,
ale niestety dziś przyszedł czas rozstać się z parafią.
Pragnę nadmienić, iż orkiestra działała przy
kościele charytatywnie w zamian za salkę prób gdzie
swoją obecnością oprawiała muzycznie uroczystości
takie jak: Pasterka, Rezurekcja, Odpust oraz Procesje

Bożego Ciała. Z inicjatywy orkiestry w parafii powstał
autorski projekt „Koncert Kolęd.”
W imieniu Orkiestry Dętej "Hanys Band
Wrocław", pragnę podziękować za wspólnie spędzone
siedem wspaniałych lat, za wszystkie słowa uznania oraz
za słowa krytyki, które niejednokrotnie półszeptem
docierały w kierunku orkiestry. To zawsze mobilizuje do
dalszej pracy. Serdeczne Bóg zapłać!

13

URODZINY kościoła …
W sierpniu roku 1933 zakończono budowę kościoła na Przedmieściu Oławskim, a we wrześniu tego samego roku
odprawionio w nim pierwszą Mszę Świętą, podczas której kardynał Adolf Bertram dokonał jego konsekracji…

Krystyna Wszelaka
GENEZA ORAZ DZIEJE PARAFII NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika powstał w 1933
roku. W założeniu projektowym miał stać w jednym
z centralnych miejsc Przedmieścia Oławskiego i stanowić
w Breslau najnowszy pod
kątem architektury obiekt
sakralny.
Dlatego
też
umiejscowiony został przy
głównej
ulicy
uprzemysłowionego rejonu
Wrocławia
stanowiąc
miejsce nabożnych spotkań
sporej grupy społeczności
nadodrzańskiego miasta.
Autorem projektu i prac
budowlanych był architekt
Joachim Freiherr.
W
projekcie
uwzględniono
pięciopiętrowy
budynek
mieszkalny,
budynek
szkoły
przykościelnej
oraz
modernistyczny
budynek kościoła. Zespół
budynków plebanii
charakteryzowała
specyficzna
linia
zabudowy.
Probostwo
zajmowało dwa piętra
i
składało
się
z
symetrycznych
pomieszczeń, znajdowały
się też pomieszczenia dla
sióstr zakonnych, zaś na
parterze
miejsce
na
żłobek. Nie zapomniano
też o małym placu zabaw
dla dzieci, odgrodzonym
od
industrialnej
części
dzielnicy pasem zieleni.
Wejście do kościoła zostało
tak
zaprojektowane
i umiejscowione by nie
narażało
wiernych
na
bliskość
głównej
ulicy
i oddalono je od niej o 60
metrów,
tworząc
tym
sposobem spokojny klimat
od wielkomiejskiego zgiełku.
Jeśli chodzi o sam kościół to
nawa kościelna obliczona
została na 300 miejsc
siedzących i 600 miejsc
stojących.
Zadbano
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o komfort wiernych instalując elektryczne ogrzewanie.
Rozpiętość pomieszczenia wynosiła 18 metrów, zaś pięło
się ono do czubka dachu na 17 metrów. Obok sali głównej
znajdowała się zakrystia
z oddzielnym wejściem
i toaletą. Wystrój kościoła
urządzono
skromnie
z
wykorzystaniem
elementów i konstrukcji
drewnianych.
Główny
ołtarz wykończono przy
pomocy
śląskiego
piaskowca. Ściany jednego
ołtarza głównego, dwóch
ołtarzy bocznych oraz
nawy
wykończono
w białym i żółtym kolorze,
podłogę
wykończono
płytami kamiennymi, zaś
ławki i inne elementy
drewniane
zabarwiono
w
kolorze
niebieskozielonym. Freski i droga
krzyżowa otrzymały złoty
kolor jako dominujący. Do
wejściowego
portalu
wiodły dwa symetryczne
podejścia z drewnianymi
schodami. Nad portalem
wejściowego umieszczono
dzwonnicę z widocznym od
frontu dzwonem. Po obu
stronach
portalu
wejściowego
zbudowano
przejścia dla procesji i do
ogrodu. Ogród przy liczył
około 2,000 m2, kubatura
obiektu natomiast 4,000
m3.
Do
budowy
konstrukcji kościoła użyto
betonowych
płyt
i wsporników o grubości
do 12 cm. Kopuła została
wylana
z
betonu
wcześniej
uzbrojonego,
podobnie jak fundamenty
wylane ze sprężonego
betonu. Koszt budowy
kościoła oscylował w
kwocie 70 000 RM. Koszt
pozostałych pomieszczeń i
skrzydeł wejściowych to
45 000 RM.

Szybki rozwój Przedmieścia Oławskiego oraz jego
okolic na początku XX wieku spowodował znaczny wzrost
ludności na tym terenie. Kościół parafialny Św. Maurycego
przy ul. Traugutta nie potrafił przyjąć i zaspokoić
wszystkich potrzeb wiernych, mimo iż najpierw w 1909
roku Księże Małe,
a następnie w 1911 roku Brochów
otrzymały własne kościoły, to podjęto decyzję
o wybudowaniu na
ul. Krakowskiej kościoła filialnego.
Jeszcze za czasów I wojny światowej, w
1917 roku, zakupiono grunt przy ul.
Krakowskiej 44-46, niestety brak środków
finansowych oraz panująca w tym czasie
inflacja oddaliły początek budowy
kościoła. Zakupiony plac pod budowę
kościoła przez wiele lat służył jako boisko,
a niedzielne msze prowadzone na zmianę
przez proboszczów Seiferta i Peikerta
odprawiano w auli sąsiadującej z boiskiem
szkoły podstawowej. Już w czasie pokoju,
w
roku
1928,
powstało
pod
przewodnictwem właściciela drogerii,
Bruno Sahm'a, tzw. Towarzystwo Budowy
Kościoła,
którego
członkami
stali
mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego.
Spowodowało to nacisk na przystąpienie
do realizacji planu budowy kościoła
według projektu Barona von Ohlena, która
ostatecznie rozpoczęła się w 1932 roku
i zakończyła w sierpniu roku 1933. 26
września 1933 roku kardynał arcybiskup
metropolita wrocławski Adolf Bertram
poświęcił nowopowstały kościół pod
wezwaniem Św. Józefa. Kościół pełnił rolę
filii parafii Św. Maurycego, a jego
kuratorem został mianowany jeden
z trzech najmłodszych wikarych kościoła
Św. Maurycego – Walter Lassmann. 22
czerwca 1942 roku kościół Św. Józefa
został podniesiony do rangi samodzielnej
parafii z własnym zarządem i majątkiem,
a jego dotychczasowy kurator został
mianowany
proboszczem.
Działania
podczas II wojny światowej, w 1945 roku,
nie oszczędziły kościoła, efektem czego
decyzją władz Festung Breslau kościół Św. Józefa wraz

z przyległymi do niego nieruchomościami został skazany
na zagładę. 24 marca 1945 roku powiadomiono proboszcza
o rozkazie spalenia kościoła wraz ze wszystkimi
budynkami, 26 marca 1945 roku proboszcz usiłował
zapobiec zniszczeniu kościoła, lecz mimo obietnicy
zachowania go, 29 marca 1945 roku, stanął on
w płomieniach. Po upadku Festung Breslau, 1 czerwca 1945
roku, zapadła decyzja o odbudowie Kościoła. Ksiądz
Lassmann wraz z grupą swoich parafian
podjęli intensywne prace przy odbudowie.
19 marca 1946 roku sufragan Ferche
poświęcił oodbudowany kościół, w którym
już mogły odbywać się msze i nabożeństwa,
ale statecznie prace związane z odbudową
kościoła, czyli remont dachu i kopuły oraz
dobudowa zakrystii, zostały zakończone
w 1949 roku. W roku 1969 odnowiono
tynki zewnętrzne kościoła. W latach 19711973 dokonano reorganizacji prezbiterium
i sąsiadujących z nim kaplic oraz
odmalowano wnętrze kościoła.
W 1985
roku zburzono starą plebanię a na jej
miejscu wybudowano dom katechetyczny
połączony z nową plebanią według
projektu W. Kamockiego i K. Lewczuka.
W 1997 roku parafii nie ominęła powódź
tysiąclecia.
Kościół Św. Józefa Rzemieślnika jest
ceglano-żelbetowym,
tynkowanym
obiektem w kształcie rotundy, który ma
układ centralny, z ośmioboczną nawą,
jednym prezbiterium, dwiema kaplicami,
dwiema zakrystiami i dwoma aneksami od
frontu. Architektura odznacza się typową
dla
modernizmu
prostotą,
zgeometryzowaniem oraz funkcjonalnością.
Najcenniejsze dzieło sztuki stanowi kuta
w kilku rodzajach żelaza chrzcielnica
wykonana przez Jarosława Vonkę i jego
uczniów. W 1947 roku kościół został
przygarnięty pod skrzydła Zgromadzenia
Misji Św. Wincentego a Paulo stawiającego
za cel prowadzenie misji i rekolekcji oraz
kształcenie misjonarzy.

Współczesny wystrój obiektu [fot.: Grzegorz Sobczak]

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MŁODZIEŻY WINCENTYŃSKIEJ...
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
Wincentyńskiej jest imprezą religijną
organizowaną corocznie w innym
miejscu Polski, tam gdzie pracują Księża
Misjonarze i Siostry Miłosierdzia. To
weekendowe wydarzenie ma na celu
integrację
młodzieży
mieszkającej
w różnych miejscach naszego kraju,
zaangażowanej
czynnie
w
życie
przyparafialne
i
wspólnotowe.
W
ramach
Zjazdu
odbędą
się
nabożeństwa okolicznościowe, koncerty,
spotkania formacyjne w grupach,

[fot.: młodzież wincentyńska]

zwiedzanie miasta, warsztaty muzyczne
i wiele innych atrakcji.
Ksiądz Kryspin Banko CM Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Księży Misjonarzy ogłosił w ubiegłym roku,
że następny taki zjazd młodych odbędzie się
we
Wrocławiu
w
dniach
17-19
października 2014. Gospodarzami będą
dwie parafie: nasza oraz Św. Anny na
Oporowie. Szczegóły podamy w następnym
numerze.
Teraz prosimy o modlitwę,
by Pan Bóg pobłogosławił to wincentyńskie
dzieło.
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 9/12
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
Kościół Św. Augustyna na Borku
cechuje
się
eklektyzmem,
czyli
połączeniem
wielu
kierunków
architektonicznych w jednym obiekcie.
Odnajdujemy w nim sztukę secesyjną oraz
romańską,
gotycką,
klasycystyczną,
barokową, a nawet bizantyńską. Wedle tej
ostatniej stworzono charakterystyczne
ikony na ścianach.

IKONY JEZUSA CHRYSTUSA ORAZ APOSTOŁÓW
Półkoliście zakończone prezbiterium wypełnia osiem
malowideł-ikon ściennych, tworzących spektrum wydarzeń
związanych z ziemskim nauczaniem Syna Bożego. Ikony obrazują
postaci: Jezusa Chrystusa oraz Jana Chrzciciela, Łuksza Ewangelisty,
Marii Magdaleny, Jana Apostoła, Piotra Apostoła, Pawła Apostoła
i innych uczniów.
Ikony pięknie łączą chrześcijaństwo wschodnie oraz
zachodnie – namalowane wedle praw sztuki bizantyńskiej, specyficznej dla prawosławia i grekokatolicyzmu, stroją obiekt
rzymskokatolicki. Stanowią dzieło sztuki ze wszech miar interesujące.

[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; Nabożeństwa eucharystyczne o godz. 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
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
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