ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (31) * październik 2014 r.
Idźcie, zróbcie raban, bo pod takim
hasłem będziemy współgospodarzami
XVII
Wincentyńskiego
Spotkania
Młodych, czyli zjazdu młodzieży z parafii
prowadzonych przez księży misjonarzy
św. Wincentego a Paulo. (szczegóły na str.
2-3)
Tegoroczny
Dzień
Papieski
będziemy obchodzili 12 października pod
hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”.
„Wszyscy uczniowie Pana są
powołani do pielęgnowania radości
ewangelizacji”. Przypomina o tym papież
Franciszek w orędziu na tegoroczny
Światowy Dzień Misyjny, obchodzony
19 października. (szczegóły na str. 6-7)
Od 5 do 19 października br.
odbędzie
się
w
Watykanie
III
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu
Biskupów
nt.
„Wyzwania
duszpasterskie związane z rodziną
w kontekście ewangelizacji”. Sekretarz
generalny Synodu Biskupów, kard.
Lorenzo Baldisseri zaznacza, że będzie ono
służyć rozpoznaniu aktualnej sytuacji
rodzin oraz analizie kryzysu społecznego
i duchowego, wpływającego na ich życie,
a także zebraniu świadectw i propozycji
biskupów, jak głosić i wiarygodnie żyć
„Ewangelią rodziny”.

W październiku pamiętajmy o różańcu!
nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.

1730

ponadto od poniedziałku do soboty o godz. 8

Papież Franciszek odmawia
różaniec, a Ty? ...

TAK

00

XVII WINCENTYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH...
Wszystkich parafian zachęcamy do modlitwy w intencji Wincentyńskiego Spotkania Młodych,
którego będziemy wraz z parafią św. Anny na Oporowie gospodarzami.
W sobotę, 18 października zapraszamy do udziału w Eucharystii o godz. 9.30, w nabożeństwie
różańcowym o godz. 17.30 oraz w wieczornych wydarzeniach (koncerty, pokaz filmu i adoracji Pana
Jezusa). Wszyscy bądźmy młodzi duchem!
PROGRAM XVII WINCENTYŃSKIEGO SPOTKANIA MŁODYCH
PIĄTEK, 17 października
do 1700 – zjazd uczestników przy parafii św. Anny
1745 – kolacja
1900 – EUCHARYSTIA
2000 – spotkanie i koncert – ks. Kuba Bartczak
2100 – raban z Kapela.N
2230 – nocleg (w Gimnazjum)
SOBOTA, 18 października
700 – pobudka
730 – wyjazd do parafii św. Józefa Rzemieślnika
800 – śniadanie
930 – EUCHARYSTIA
1100 – praca w grupach w duchu św. Wincentego a Paulo i papieża Franciszka
1230 – obiad
1330 – 1630 – "niespodzianka" + spacer po Wrocławiu
1730 – nabożeństwo różańcowe
1800 – kolacja
1900 – koncert - Magdalenki
1930 - pokaz dobrego filmu
2100 – adoracja Pana Jezusa + Lazaryści
2230 – wyjazd do parafii św. Anny
NIEDZIELA, 19 października
730 – pobudka
800 – śniadanie
930 – podsumowanie Wincentyńskiego Spotkania Młodych
1100 – EUCHARYSTIA
1230 – obiad i wyjazd uczestników

2

Wrocław - Oporów

Wrocław - Krakowska

Wrocław - Oporów
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SPRAWOZDANIE Z PARAFIALNYCH INWESTYCJI...
Ks. Stanisław Basiuk CM
RACZ PANIE BŁOGOSŁAWIĆ WSZYSTKIM, KTÓRZY W DUCHU MIŁOŚCI SPIESZĄ NAM Z POMOCĄ
Wakacje, wakacjami ale działo się niemało przy
parafii...mam na myśli różne bardziej lub mniej pilne prace
przy kościele i domu parafialnym. W ciągu roku mojej
kadencji po nawałnicach trzykrotnie doszło do zalania piwnic
i salki. Najdotkliwsze było zalanie 3 sierpnia w niedzielę po
południu. Nie obeszło się bez pompowania przez Strażaków
z Siechnic. Dzięki za pomoc. Wymusiło to pewne prace, aby
w przyszłości ograniczyć albo uniknąć takiej sytuacji choć
przy ogromnych burzach i nawałnicach może to także nie
wystarczyć. W związku z powyższym zostały oczyszczone
studzienki, poprawione i zmienione odprowadzanie wody
burzowej, zainstalowany zawór zwrotny...itd. Póki co, po
dość obfitych opadach obeszło się bez zalania. Szybko jednak
z ziemi trzeba było się podnieść na wyższe partie...Konieczna
była naprawa żyrandola w kościele, ponieważ była to stara
instalacja i dochodziło do zwarcia, na całym kole było
przebicie...Nie obeszło się bez zdejmowania żyrandola. Dzięki
za pomoc w ustawianiu rusztowań, zdejmowaniu, wieszaniu
żyrandola Panom, Lektorom, Ministrantom, a przede
wszystkim Panu elektrykowi za naprawę / wymiana kabli,
złączek, oprawek, pomalowanie itd. został tylko stary kabel
w rurce od żyrandola do sufitu...to przed nami ale potrzebny
będzie podnośnik/. Po ubiegłym sezonie jesień, zima, wiosna
dało się zauważyć różne rzeczy przy kościele a mianowicie
wilgoć i grzyb na ścianach najbardziej w wejściu na chór. Po
rozmowach z P. inż. Krzysztofem i Bartoszem podjęte zostały
prace, które będą kontynuowane, aby poprawić wentylację w
kościele, osuszyć na ile się da ściany te najbardziej zagrożone.
Na dziś ściany te zostały odgrzybione, zagruntowane
i położony tynk mineralny/struktura/. Przy okazji udało się
wydobyć na światło dzienne drewnianą belkę nad schodami
wiodącymi na chór. Pozostaje do zrobienia podciągnięcie
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grzejnika, zrobienie otworów w drzwiach, wykonanie kratek
wentylacyjnych w murze i zdjęcie farby olejnej ze schodów
a z zewnątrz wzmocnienie muru i związanie /tam są
zamurowane drzwi/ i osuszenie, ponieważ nie ma tam
izolacji poziomej. Do wykonania jest kosztowny zabieg tzw.
iniekcji na kilku metrach ściany z zewnątrz. Poza tym trochę
kosmetyki ale za to wysoko; uszczelnienie rynien na złączach,
uszczelnienie i docieplenie pianką montażową w kilku
miejscach styku dachu i muru, pomalowanie blachy nad
bramami, a na ziemi zniwelowanie uskoku w przejściach przy
bramach, aby łatwiej było przechodzić czy wjeżdżać, a także
zasypanie rowów przy parkanie żwirem, ponieważ były
miejscem wrzucania śmieci, czy wymiana drzwi w salce,
które nie puściły...
Za każdą okazaną pomoc, wsparcie, składane
ofiary składam podziękowanie: Racz Panie błogosławić
Wszystkim, którzy w duchu miłości spieszą nam
z pomocą. Bóg zapłać!

NIEDZIELNA EWANGELIA...

5 X - Mt 21, 33-43 Przypowieść o dzierżawcach
12 X - Mt 22, 1-14 Przypowieść o zaproszonych na ucztę
19 X - Mt 22, 15-21 Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga
26 X - Mt 22, 34-40 Największe przykazanie

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
INTENCJA MISYJNA: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię
całemu światu.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: List św. Jakuba 2, 14-26. Wiara bez uczynków jest martwa.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2, 26).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Głównym kryterium, według którego będą sądzone czyny ludzkie, jest miłosierdzie.
Wyrok na sądzie Bożym uzależniony jest od tego, czy człowiek był miłosierny. W I rozdziale św. Jakub pisze, że słowo Boże
trzeba wprowadzić w czyn. Człowiek, który wie, jak należy dobrze postępować, a nie czyni tego, grzeszy. Św. Jakub powtórzył
tu zdanie Pana Jezusa zawarte w wielu Jego wypowiedziach. Duchy złe też wierzą i drżą. Innym dobrym czynem jest pouczanie
bliźnich, którzy zeszli z drogi prawdy – o czym możemy przeczytać w zakończeniu listu. Przedtem jeszcze zaleca wytrwałą
modlitwę jednych za drugich. Czyni to za przykładem Eliasza, który poprzez wytrwałą modlitwę potrafił sprowadzić na ziemię
deszcz po 3 latach i 6 miesiącach suszy. Te wskazania dla nas, Apostołów Maryjnych, są niezwykle cenne. Zachęcają do troski
o drugiego człowieka, o najwyższe dobro, jakim jest zbawienie duszy. Prawdziwa, chrześcijańska miłość domaga się pełnego
zaangażowania w konkretne czyny. Autor omawianego listu, św. Jakub Młodszy, był krewnym Pana Jezusa. Rodzicami jego byli
Alfeusz i Maria, która stała obok Matki Jezusa pod Krzyżem na Kalwarii. Była ona krewną NMP. Św. Jakub był zwierzchnikiem
Kościoła Jerozolimskiego. Poniósł śmierć męczeńską w 62 r. List zawiera zbiór krótkich pouczeń moralnych na różne tematy.
Ma charakter praktyczny. Omawia postawę chrześcijan wobec różnych doświadczeń i pokus, podkreśla konieczność
spełniania dobrych uczynków, które płyną z wiary, z uczynków miłości bliźniego. Występuje przeciw kłótliwości, chciwości,
przywiązaniu do świata, a zwłaszcza przeciwko uciskowi ubogich. W liście tym znajduje się opis namaszczenia chorych, co
stanowi jedno z głównych źródeł nauki Kościoła o tym sakramencie. List składa się z 5 części. Nasza dzisiejsza perykopa
zawarta jest w drugiej części listu, w której jest mowa o nadziemskiej mądrości, jaką daje wiara. Jednak wiara bez uczynków
jest martwa.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA PAŹDZIERNIK: Wśród dobrych czynów, które konieczne są w chrześcijańskim życiu
i apostolskim zaangażowaniu, szczególnie ważna jest modlitwa za drugiego człowieka. Modlitwa za tych, którzy utracili wiarę,
za zagrożonych jej utratą, za zaniedbanych pod względem religijnym, za rodzinę, sąsiadów, współpracowników. Według
o. Karola de Foucauld (czyt.: Fuko) to chrześcijanie powinni się wreszcie nawrócić, a nie inni, bo jeśli chrześcijanie dokonają
tego naprawdę wielkiego zwrotu, inni z pewnością uczynią to samo.
PATRON MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA: Matka Boża Różańcowa (7. października)

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY: Aby ludzie cierpienia odważyli się stanąć u stóp krzyża i wzorem Ojca Pio otworzyli się na
wszelkie dary, które na nich spływają, gdy łączą swoją mękę z męką Jezusa.
PISMO ŚWIĘTE: Mk 14, 32-42
TEMAT SPOTKANIA: "Sucha wiara" w JEZUSA

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
NIEBO ISTNIEJE… NAPRAWDĘ 3 X, godz. 18.30 czas 90 min.
Premiera kinowa odbyła się 16 kwietnia 2014. Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowiał po nagłej
operacji wycięcia wyrostka robaczkowego, jego rodzina nie posiadała się z radości. Nie spodziewała
się jednak, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszy piękną i wyjątkową historię o podróży
małego chłopca do nieba i z powrotem. Niespełna czteroletni Colton oznajmił rodzicom, że opuścił
swoje ciało podczas zabiegu, wiarygodnie opisując, co jego rodzice robili, gdy on leżał na stole
operacyjnym. Opowiadał o wizycie w niebie i przekazywał historie ludzi, z którymi spotkał się w
zaświatach, a których nigdy wcześniej nie widział. Wspominał nawet o zdarzeniach mających
miejsce jeszcze przed jego narodzinami. Zaskoczył swoich rodziców opisami i mało znanymi
szczegółami o niebie, dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia, a przecież nie mógł ich stamtąd znać, bo jeszcze nie
umiał czytać. Z rozbrajającą niewinnością i typową dla dziecka prostolinijnością Colton opowiadał o spotkaniach z członkami
rodziny, którzy już dawno odeszli z tego świata. Opisywał Jezusa i anioły, twierdził, że Bóg jest "bardzo, bardzo duży"
i naprawdę nas kocha.Historia ta - opowiedziana przez ojca przywołującego proste słowa własnego syna - ukazuje miejsce,
które czeka na nas wszystkich, gdzie, jak mówi Colton, "nikt nie jest stary i nikt nie nosi okularów". "Niebo istnieje...
naprawdę!" na zawsze zmieni sposób, w jaki myślisz o wieczności, pozwalając ci przyjąć perspektywę dziecka i uwierzyć jak
ono. W roli głównej występuje nominowany do Nagrody Akademii® Greg Kinnear (Najlepszy Aktor Drugoplanowy, Lepiej być
nie może, 1997) jako Todd Burpo.
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TAJEMNICA ŚWIĘTEGO CHARBELA. 10 X, godz. 18.30 czas 103 min.
Św. Charbel robi wielkie wrażenie. Po przeczytaniu jego biografii, wiele osób czuje się poruszonych z powodu niezwykłej
mocy, z jaką radzi on sobie z beznadziejnymi przypadkami, niekiedy pozostawiając wręcz fizyczne znaki swojego działania, jak
blizny i szwy na szyi Nouhad Al-Chami lub wypalone znamię swojej własnej dłoni na ramieniu Raymonda Nadera. To święty
oryginalny, może nawet nieco brutalny, jak można przeczytać w poruszającym, bardzo osobistym świadectwie Rolanda Eida,
producenta pierwszego fabularnego filmu o św. Charbelu.
ŚWIĘTA JÓZEFINA BAKHITA. OD NIEWOLI DO ŚWIĘTOŚCI cz. 1: 24 X, godz. 18.30; cz. 2: 31 X, godz. 18.30 czas 180 min.
Kiedy miała siedem lat, porwali ją muzułmańscy handlarze niewolników. Traumatyczne przeżycia sprawiły, że zapomniała
swoje imię. Nadano jej nowe, Bakhita, czyli Szczęściara. Została świętą Kościoła Katolickiego. Film Campotiego nie jest
wiernym zapisem życia św. Józefiny Bakhity. To dramatyczna opowieść o wierze, nadziei, poświęceniu miłości ofiarowanej
w imię Jezusa nawet tym, którzy stali się przyczyną cierpienia.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2014
Drodzy Bracia i Siostry,
Jeszcze dziś bardzo wielu
ludzi nie zna Jezusa Chrystusa.
Zatem misja ad gentes jest
bardzo pilna. Do udziału w niej
powołani są wszyscy członkowie
Kościoła,
ponieważ
Kościół
z natury jest misyjny: Kościół
zrodził się, „wychodząc na
zewnątrz”.
Światowy
Dzień
Misyjny
jest
szczególnym
momentem, w którym wierni
z różnych kontynentów modlitwą i konkretnymi gestami
solidarności angażują się we wspieranie młodych Kościołów
w krajach misyjnych. Chodzi tu o dzielenie się łaską
i radością. Łaską, ponieważ Duch Święty, posłany przez Ojca,
użycza mądrości i siły tym, którzy są posłuszni jego działaniu.
Radością, ponieważ Jezus Chrystus, Syn Ojca, posłany, by
ewangelizować świat, wspiera nas i towarzyszy naszej pracy
misyjnej. Właśnie radości Jezusa i posłanych uczniów dotyczy
fragment w ewangelii św. Łukasza (Łk 10,21-23).
1. Ewangelista mówi, że Pan posłał siedemdziesięciu
dwóch uczniów, po dwóch, do miast i wsi, aby głosili, że
przybliżyło się Królestwo Boże, przygotowując ludzi na
spotkanie z Jezusem. Po wypełnieniu tej misji
przepowiadania uczniowie wrócili pełni radości: radość jest
dominującym tematem tego pierwszego, niezapomnianego
doświadczenia misyjnego. Boski Mistrz mówi do nich:
„Jednak nie z tego się cieszcie, że demony się wam poddają,
lecz raczej cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i
rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze”. (…) A zwracając się do samych
uczniów, rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy
widzicie” (Łk 10,20-21.23).
Łukasz przedstawia trzy sceny. Najpierw Jezus
przemówił do swoich uczniów, po czym zwrócił się do
swojego Ojca i znowu zaczął z nimi rozmawiać. Jezus chciał
sprawić, by jego uczniowie stali się uczestnikami Jego
radości, która była odmienna i doskonalsza niż cokolwiek,
czego doświadczyli do tej pory.
2. Uczniowie byli pełni radości, przejęci władzą
uwalniania od złych duchów. Jednak Jezus ostrzegł ich, aby
nie cieszyli się tyle otrzymaną władzą, ile raczej z powodu
otrzymanej miłości: „ponieważ wasze imiona zapisane są
w niebie” (Łk 10:20). To właśnie im dane było doświadczenie
miłości Boga, ale także możliwość podzielenia się nią. Serce
Jezusa przepełnia radość i wdzięczność za to doświadczenie
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uczniów. Łukasz ukazał tę radość
w
perspektywie
komunii
trynitarnej: „Jezus rozradował się
w Duchu Świętym”, zwracając się
do Ojca i oddając Mu chwałę. Ta
wewnętrzna radość wypływa
z głębokiej miłości Jezusa jako
Syna do swojego Ojca, Pana nieba
i ziemi, który zakrył te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi,
a objawił je prostaczkom (por. Łk
10,21 ). Bóg ukrył i objawił,
i w tej modlitwie chwały podkreślone jest przede wszystkim
objawienie. Co Bóg objawił i ukrył? Tajemnice swego
Królestwa, potwierdzenie boskiego panowanie w Jezusie
i zwycięstwo nad szatanem.
Bóg ukrył to wszystko przed tymi, którzy są zadufani
w sobie i uważają, że wszystko wiedzą. Zaślepia ich własna
arogancja, która nie pozostawia miejsca dla Boga. Dotyczy to
niektórych współczesnych Jezusowi, których ostrzegał
wielokrotnie. To niebezpieczeństwo istnieje od zawsze
i dotyczy również nas. Natomiast „maluczcy” to pokorni,
prości, ubodzy, zepchnięci na margines, pozbawieni głosu,
utrudzeni
i
obciążeni,
których
Jezus
nazwał
„błogosławionymi”. Myślę tu o Maryi, Józefie, rybakach
z Galilei, uczniach powołanych w drodze, podczas nauczania.
3. „Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie” (Łk
10:21). Słowa Jezusa należy rozumieć w odniesieniu do Jego
wewnętrznej radości, gdzie upodobanie to zbawczy i pełen
dobroci plan Ojca dotyczący ludzi. Jezus rozradował się
w owej boskiej dobroci, ponieważ Ojciec zadecydował się
miłować ludzi tą samą miłością, którą On darzy swojego Syna.
Ponadto Łukasz przypomina podobną radość Maryi: „wielbi
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu
moim” (Łk 1:47). Tu chodzi o dobra nowinę, która prowadzi
do zbawienia. Maryja, niosąc w swoim łonie Jezusa,
Zwiastuna ewangelii, spotkała Elżbietę i rozradowała się
w Duchu Świętym, wyśpiewując „Magnificat”. Jezus, widząc
powodzenie misji swoich uczniów oraz ich radość,
rozradował się w Duchu Świętym i zwrócił się w modlitwie
do swego Ojca. W obu tych przypadkach zbawienie, które się
dokonuje, wyzwala radość, ponieważ miłość, jaką Ojciec
darzy swojego Syna dociera do nas i otacza nas poprzez
działanie Ducha Świętego oraz wprowadza w życie Trójcy
Świętej.
Ojciec jest źródłem radości. Syn ją ukazuje, a Duch
Święty ożywia. Natychmiast po oddaniu chwały Ojcu, jak

pisze ewangelista Mateusz, Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest
słodkie, a brzemię lekkie”(Mt 11:28-30). „Radość Ewangelii
napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się
z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają
wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od
izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się
i odradza”(Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium”, 1).
Maryja Dziewica wyjątkowo doświadczyła tego
spotkania z Jezusem i stała się „przyczyną naszej radości”.
Uczniowie natomiast otrzymali wezwanie do przebywania
z Jezusem i do bycia posłanymi przez Niego do głoszenia
Ewangelii (por. Mk 3,14), dlatego są pełni radości. Dlaczego
także i my nie możemy wejść do tej rzeki radości?
4. „Wielkim niebezpieczeństwem współczesnego
świata, z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji,
jest smutek rodzący się w przyzwyczajonym do wygody
i chciwym sercu, towarzyszący chorobliwemu poszukiwaniu
powierzchownych przyjemności oraz wyizolowanemu
sumieniu” („Evangelii Gaudium”, 2). Dlatego wśród ludzi
istnieje ogromna potrzeba zaczerpnięcia ze zbawienie
przyniesionego przez Chrystusa. Właśnie uczniowie
pozwalają coraz mocniej pochwycić się miłości Jezusa
i naznaczyć się ogniem gorliwości o Królestwo Boże, aby być
zwiastunami radości Ewangelii. Wszyscy uczniowie Pana są
powołani do tego, aby podtrzymywać radość ewangelizacji.
Biskupi, jako pierwsi odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii,
mają zadanie promowania jedności Kościoła lokalnego
w zaangażowaniu misyjnym, biorąc pod uwagę, że radość
niesienia Jezusa Chrystusa wyraża się zarówno w trosce
o głoszenia Go w miejscach najbardziej odległych, jak
również w wyjściu ku peryferiom swojego terytorium, tam
gdzie oczekuje najwięcej ubogich.
W wielu regionach brakuje powołań do kapłaństwa
i życia konsekrowanego. Często jest to powodowane brakiem
sprzyjającej gorliwości apostolskiej we wspólnotach, dlatego

są one mało entuzjastyczne i trudno się nimi zafascynować.
Radość Ewangelii rodzi się ze spotkania z Chrystusem
i dzielenia się z ubogimi. Dlatego zachęcam wspólnoty
parafialne, stowarzyszenia i grupy intensywnego życia
wspólnotowego opartego na miłości do Jezusa i wrażliwego
na potrzeby najbardziej pokrzywdzonych. Tam, gdzie jest
radość, entuzjazm, chęć niesienia Chrystusa innym, pojawiają
się autentyczne powołania. Nie można też zapominać
o misyjnych powołaniach świeckich. Świadomość tożsamości
i posłannictwa świeckich w Kościele jest coraz większa,
a także zrozumienie, że są oni wezwani do coraz większych
zadań w szerzeniu Ewangelii. Dlatego ważna jest ich
odpowiednia formacja, mająca na uwadze skuteczną
działalność apostolską.
5. „Radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9,7).
Światowy Dzień Misyjny to również czas ożywienia
pragnienia i moralny obowiązek radosnego udziału w misji
ad gentes. Ofiara finansowa jest znakiem ofiarowania siebie
samych najpierw Panu, a następnie braciom. W ten sposób
osobisty dar materialny staje się narzędziem ewangelizacji
ludzkości, która tworzy się na fundamencie miłości.
Drodzy bracia i siostry, w Światowym Dniu Misyjnym
moje myśli biegną do wszystkich Kościołów lokalnych. Nie
pozwólmy zabrać sobie radości ewangelizacji! Zapraszam
was, abyście zanurzyli się w radości Ewangelii i pielęgnowali
miłość, która oświeca wasze powołanie i posłannictwo.
Zachęcam was, abyście wspominali, jakby w wewnętrznej
pielgrzymce, o „pierwszej miłości”, którą Pan Jezus Chrystus
rozpalił serce każdego, nie dla tęsknoty, lecz dla trwania
w radości. Uczeń Pana trwa w radości, gdy przebywa z Nim,
kiedy czyni Jego wolę, kiedy ma udział w wierze, nadziei
i miłości ewangelicznej.
Do Maryi, wzoru ewangelizacji pokornej i radosnej,
wznosimy naszą modlitwę, aby Kościół stał się domem dla
wielu, matką dla wszystkich narodów i umożliwił narodziny
nowego świata.
Watykan, 8 czerwca 2014, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

FRANCISZEK

PAPIEŻ UŁOŻYŁ MODLITWĘ ZA RODZINY I W INTENCJI SYNODU
W Rzymie 5 października rozpocznie się synod
o rodzinie. Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się
w modlitwie osobistej w intencji synodu w dniach
poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych.
Szczególnym czasem modlitwy będzie niedziela 28 września.
Sekretariat Synodu zachęca do odmawiania napisanej przez
papieża Franciszka Modlitwy do Świętej Rodziny.
Przedmiotem
obrad
III
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów będą “Wyzwania
duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”.
Biskupi z całego świata, wśród nich również przewodniczący
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, będą obradować
w Rzymie w dniach 5-19 października. Pracami synodalnymi
będzie kierował papież Franciszek.
Ułożona przez papieża Franciszka Modlitwa
do Świętej Rodziny brzmi następująco:

Jezu, Maryjo i Józefie,

w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie
doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.
Amen.
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Jacek Zieliński
KSIĘGA OBJAWIENIA I KSIĘGA ŚWIATA – JAK POGODZIĆ WIARĘ Z ROZUMEM
Poszukując inspiracji, a może nawet podpowiedzi,
aby w możliwie najlepszy sposób przedstawić kwestię
relacji, czy jak niektórzy współcześni chcą, konfliktu między
wiarą a rozumem, postanowiłem przyjrzeć się dyskusji, jaka
na ten temat toczy się w świecie wirtualnym – w Internecie.
Wpisałem w przeglądarce internetowej dwa
kluczowe słowa: wiara (fides) i rozum (ratio). Na jednej ze
stron, a dokładnie na stronie racjonalista.pl natknąłem się na
prowokujące pytania niejakiego Lucjana Ferusa: „Czy można
dojść do Boga (poznać Go) drogą rozumu?”, „Czy dzięki
rozumowi można stać się wierzącym?”, który odpowiadając
na nie stwierdził: „Głupie pytania, ktoś powie! Oczywiście, że
można, a wiele różnych autorytetów to potwierdzi. Tak też
kiedyś i ja myślałem, ale po 25 latach pasjonowania się
religiami, doszedłem do przekonania, iż drogą rozumu można
jedynie dojść do pewności, że wszystko, co myślimy, iż wiemy
o Bogu – wiemy zaledwie o idei Boga (Bogów), której twórcą
jest sam człowiek.”
Jako filozof, a właściwie historyk filozofii nie mogę
nie zgodzić się z zawartą w powyżej przywołanych słowach
intuicją. Rzeczywiście tak jest, że drogą rozumu nie
dochodzimy do poznania Boga samego, ale dochodzimy do
tego, co możemy nazwać naszą myślą o Bogu.
Dlaczego tak jest? Odpowiedź wydaje się dość prosta.
Filozofia czy nauka pojmuje siebie, jako wiedzę rozumową.
Rozum jest, zatem narzędziem, ale i tym który sam wyznacza
granicę ludzkiego rozumowego poznania. Dlatego też nauka,
nie mogąc sięgać dalej niż sięga sam rozum, musi zawieszać a
nawet wykluczać te wypowiedzi czy stwierdzenia, które nie
są oparte na nim samym, na rozumie.
Do istoty wiary i religii na niej opartej należy to, że
człowiek ma pewność istnienia Boga, ma pewność, że sam
Bóg dał mu się poznać, tzn. objawił mu siebie, a wydarzenie
(-a) to zostało poświadczone w Piśmie Świętym. Istnieją więc
dla człowieka wierzącego wypowiedzi, których nie można
oprzeć na rozumie czy za jego pośrednictwem wyjaśnić,
a jedynie przyjąć wiarą ( credo quia ineptum, credo quia
absurdum).
Tak przedstawiając i wyjaśniając czym jest i jaki jest
przedmiot rozumu a czym jest wiara i co jest jej przedmiotem
możemy dojść do tego samego wniosku, do jakiego doszedł
wspomniany na początku Lucjan Ferus, autor pytań: „Czy
można dojść do Boga (poznać Go) drogą rozumu?”, albo też: „Czy dzięki rozumowi można stać się wierzącym religijnie?”.
Czy jednak na pewno jest tak, że droga wiary i droga
rozumu są od siebie tak różne, że należy je traktować
rozdzielnie, a nawet, ujmować jako przeciwstawne
i sprzeczne ze sobą a tym samym, jako, niemożliwe do
pogodzenia. Być może dla wielu nam współczesnych sprawy
właśnie tak się mają.
Musimy jednak zadać pytanie: czy rozum, w który
jesteśmy wyposażeni nie każe nam pytać i sam tych pytań
nam nie podpowiada, pytań, które sięgają dalej niż sam
rozum sięga, o to czy istnieje ponad naszym światem Bóg,
który jest Stwórcą zarówno naszego rozumu jak i świata,
który istnieje wokół nas. Oraz czy nie ma racji św. Augustyn,
gdy woła credo ut inteligam, inteligo ut credam (wierzę, aby
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rozumieć, rozumiem, aby wierzyć) czy św. Anzelm
z Canterbury – fides quaerens intelectum – wiara poszukuje
zrozumienia?
Aby odpowiedzieć na te trudne zagadnienie
rozpocznijmy od przywołania słów kaznodziei Domu
Papieskiego, o Raniero Cantalamessa z 13.03.2009 r. Podczas
katechezy na temat stworzenia świata przez Boga padły
z jego ust takie oto słowa:
„Jeśli przebiegniemy myślą historię świata, tak jak
przewraca się wstecz karty księgi, poczynając od ostatniej
stronicy, to dochodząc do początku, zdamy sobie sprawę, że
jakby brakowało strony pierwszej. […] Człowiek wierzący
jest przekonany, że Biblia jest tą właśnie brakującą pierwszą
kartą”.
Intrygujące jest to, że o. Cantalamessa niejako
powtarza słowa, które wypowiadali nie tylko wspomniani,
Augustyn i Anzelm, odnosząc się do historii i początku świata
i człowieka, ale także wcześniejsi od nich Ojcowie Kościoła
i późniejsi filozofowie i teologowie okresu średniowiecza
i nowożytności, którzy chcą ukazać historię kosmosu
(wszechświata) odnosili się do porównania z księgą. Księgą,
którą poczynając od czasów dzisiejszych będziemy czytać od
końca do początku.
W słowach o. Cantalamessa współczesnego myśliciela
i teologa, powraca zatem dobrze znana ludziom
starożytności, średniowiecza i nowożytności idea Boga. Boga,
który jest Autorem zarówno księgi Pisma Świętego, jak
i księgi świata (przyrody).
Zdumiewać zatem musi nas to, jak trwała była i nadal
jest wśród wierzących chrześcijan tendencja do
harmonijnego godzenia ze sobą przekazu Słowa Bożego –
Biblii z danymi naukowymi (wiary i rozumu).
Skąd bierze się taka jednomyślność wśród
chrześcijan? - moglibyśmy zapytać. Odpowiedz, i to jak sądzę
najprostszą, na to pytanie znajdziemy już w samym Piśmie
św. Albowiem nie kto inny tylko sam Bóg zachęca nas za
pośrednictwem jednej z ksiąg Starego Testamentu, Księgi
Mądrości do takiego podejścia.
W Księdze Mądrości (7, 15-21) znajdujemy takie oto
słowa:
15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano!
On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
16 W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania.
17 On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy:
poznać budowę świata i siły żywiołów,
18 początek i kres, i środek czasów,
odmiany przesileń i następstwa pór,
19 obroty roczne i układy gwiazd,
20 naturę zwierząt i popędy bestii,
moce duchów i myślenie ludzkie,
różnorodność roślin i siły korzeni.
21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!

Autor natchniony przytoczonego przed chwilą
fragmentu wskazuje bezpośrednio na Boga, który pozwala się
poznać nie tylko przez Słowo przekazane nam przez
proroków i mędrców – Słowo Objawienia, ale także poprzez
przyrodę. W rozumieniu starożytnych badania przyrodnicze
miały wiele wspólnego z wiedzą filozoficzną. Stwierdziwszy
najpierw, że dzięki rozumowi człowiek jest w stanie „poznać
budowę świata i siły żywiołów, […] obroty roczne i układy
gwiazd, naturę zwierząt i popędy bestii” – jednym słowem
jest zdolny do myślenia filozoficznego – tekst biblijny stawia
bardzo ważny krok naprzód. Przypominając tezę filozofii
greckiej, do której zdaje się nawiązywać w tym kontekście,
autor, stwierdzając, iż właśnie przez rozumowe poznawanie
przyrody można dotrzeć do Stwórcy.
Jak bowiem czytamy w innym miejscu Księgi
Mądrości (13,5) „Albowiem z wielkości i piękna stworzeń
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”.
W tych słowach zostaje przez autora natchnionego
dostrzeżony pierwszy stopień Bożego Objawienia, czyli
właśnie wspaniałość Księgi Świata, Księgi natury, dzięki
której (odczytując ją za pomocą narzędzi właściwych
ludzkiemu rozumowi) można dojść do poznania Stwórcy.
Jednak człowiek mimo swej inteligencji nie zawsze potrafi
rozpoznać Boga, jako Stwórcy wszystkiego. Dlaczego?
Przyczyną jest nie tyle brak właściwych środków i narzędzi,
lecz złe ich wykorzystanie, niewłaściwe posługiwanie się
wolną wolą oraz grzech, który nie tylko uniemożliwia duszy,
ale także i rozumowi, bo te są ze sobą nierozerwalnie
połączone, widzenie rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Podsumowując należy stwierdzić:
1.
Badanie świata jest czymś naturalnym i wynika z
chęci poznania i zrozumienia przez człowieka struktury i
natury otaczającego go świata. Badanie to jest jedną z dróg,
obok poznania Boga za pośrednictwem Księgi Pisma
świętego, prowadzącą do odkrycia wspaniałości, wielkości
i jedyności Boga.
2. Po drugie, wskazana zostaje szczególna cecha poznania
rozumowego, a mianowicie zdolność i otwartość
człowieka na obecność Boga.
3. Po trzecie, natura (świat) ukazany jest jako rzeczywistość
możliwa do odczytania, jeśli tylko człowiek nauczy się tę
naturę świata odczytywać, jeśli nauczy się
odpowiedniego języka, a tym językiem, dla starożytnych
średniowiecznych, po współczesnych nam naukowców
jest matematyka. Zatem Świat jest Księgą.

4. I po czwarte od czytania księgi świata człowiek
przechodzi do poznania Stwórcy tej księgi, a wcześniej do
wskazania warstw znaczeniowych treści tej księgi:
a. faktograficznej – prawa przyrody
b. motywów i celowości funkcjonowania
natury
c. dowiaduje się coś o samym Autorze
księgi natury, Księgi Świata.
Na koniec przywołam słowa św. Jana Pawła II
pochodzące z encykliki fides et ratio.
Do Biskupów Kościoła katolickiego
o relacjach między wiarą a rozumem
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam
Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,
którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby
człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do
pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26], 8-9; 63
[62], 2-3; J 14, 8; 1 J 3, 2).
Odpowiadając Panu Ferusowi i tym wszystkim,
którzy powątpiewają w możliwość pozytywnej odpowiedzi
na pytania: Czy można dojść do Boga (poznać Go) drogą
rozumu?”, „Czy dzięki rozumowi można stać się wierzącym
religijnie?”.
…. możemy powiedzieć tak: gdyby nie było by to
możliwe, Bóg nie zachęcałby nas słowami Księgi Mądrości:
poznaj budowę świata i sił żywiołów, […] poznaj obroty
roczne i układy gwiazd, naturę zwierząt.
Bóg nie mówi do nas tylko: Uwierz. - ale także:
Zbadaj to rozumem. Gdy zrozumiesz, zaczniesz jeszcze
mocniej wierzyć. Uznasz istnienie Tego, którego co prawda
nie jesteśmy w stanie ogarnąć przyrodzonym i ograniczonym
rozumem, bo on umożliwia tylko poznanie rzeczy
stworzonych, ale pojmiesz, że, dzięki pośrednictwu rozumu
będziesz mógł wznieść się i umocnić swą wiarę. (w takim
kontekście należy postrzegać sens słów św. Augustyna: credo
ut inteligam, inteligo ut credam (wierzę aby rozumieć,
rozumiem aby wierzyć) czy św. Anzelm z Canterbury – fides
quaerens intelectum – wiara poszukuje zrozumienia?
… jeśli człowiek zacznie analizować i opisywać
zjawiska zachodzące w świecie, zatem zacznie czytać Księgę
Świata, poznając ją postawi pytanie o Sprawcę wszechświata
i zrozumie, że brakującą pierwszą stroną Księgi Świata, jest
Księga Objawienia Bożego – Biblia.

MODLITWY...
EGZORCYZM PORANNY
W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej:
Ojca, Syna i Ducha Świętego
– uchodźcie złe duchy z tego miejsca,
abyście nie widziały, nie słyszały,
nie wprowadzały zamieszania do naszych planów.
Nasz Bóg to wasz pan i rozkazuje wam:
idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen.
Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie,
uczyń nas niewidzialnymi dla Szatana
i naszych wrogów. Amen.
Obraz 1:Corrado Giaquinto,Szatan przed Bogiem.
Obraz 2:Michał Anioł Buonarroti,Stworzenie Adama.
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Z ŻYCIA PARAFII...
Kl. Maciej Cepielik
WYJAZD WAKACYJNY SŁUŻBY LITURGICZNEJ DO SOPOTU
W poprzednim numerze zaszła redaktorska pomyłka i nie został opublikowany w całości tekst kl. Macieja Cepielika
o wakacyjnym wyjeździe Liturgicznej Służby Ołtarza. Redakcja przeprasza Autora i Czytelników. Poniżej publikujemy
pominięte zakończenie tekstu:
Warto również wspomnieć o tym, że chociaż
przyjechaliśmy na wypoczynek i pozwalaliśmy sobie się
wyspać, to jednak jednego poranka zmobilizowaliśmy się
aby wstać znacznie wcześniej. Jak co roku udaliśmy się na
plażę aby jedną mszę odprawić o wschodzie słońca. Msza
św. odprawiana w blasku wschodzącego słońca
i połyskującej tafli wody pozostawia niezapomniane
wrażenie.
Nadszedł w końcu czas i na powrót do Wrocławia.
Wieczorem, 10 lipca wsiedliśmy na dworcu gdańskim do
pociągu w kierunku na Wrocław, gdzie dotarliśmy rankiem
kolejnego dnia.

Jak to się mówi: wszystko co dobre szybko się
kończy. Czas w Sopocie, przynajmniej mnie, minął bardzo
szybko. Cały tydzień podczas pobytu w Sopocie mogliśmy
się cieszyć dobrą, słoneczną i ciepłą pogodą. Miniony czas
był głównie czasem odpoczynku, nie miał charakteru
rekolekcji czy dni skupienia, niemniej jednak codziennie
w grafiku znajdowała się Msza św. Czas spędzony w
Sopocie uważam za bardzo udany i cieszę się, że mogłem go
spędzić z grupą ministrantów i lektorów z parafii św. Józefa
Rzemieślnika.

WYSTĘP ZESPOŁU VIES BONUM Z BIAŁORUSI W NASZYM KOŚCIELE (29 VIII 2014)

[fot.: Jadwiga Sobczak]

Ewa Mazurek oraz Parafialny Zespół Caritas
CARITAS – ZNACZY MIŁOŚĆ
Na początek trochę historii Caritas na Dolnym Śląsku.
Na Dolnym Śląsku Caritas powstał w październiku
1945 r., kiedy to administrator apostolski ks. infułat Karol
Milik powołał Związek Caritas. Jego działalność rozpoczyna
się od rozdzielania darów na stacji kolejowej w Brochowie
dla tysięcy repatriantów. Pierwszym dyrektorem Caritas
został ojciec Marian Pirożyński, redemptorysta, a jego biuro
mieściło się przy pl. Katedralnym 11/12.
Na początku 1946 r. administrator apostolski
polecił zorganizować Parafialne Związki Caritas. W ciągu
dwóch miesięcy powstało 58 Parafialnych oddziałów
Caritas, w tym 11 na terenie Wrocławia. Do końca 1946 r.
Związek Diecezjalny Caritas obejmował swą opieką około
75 tysięcy ludzi. Ówczesny Caritas prowadził: 97 domów
starców, 54 szpitale, 50 ośrodków zdrowia, 41 przedszkoli,
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14 żłobków, 11 kolonii letnich, 10 internatów, 2 świetlice,
6 półkolonii.
Tę piękną akcję charytatywną, podobnie jak na
terenie całego kraju, także i na Dolnym Śląsku, za wszelką
cenę próbował zniszczyć rząd Polski Ludowej.
W następnych latach totalitaryzmu rolę Caritas
pełni referat dobroczynności Kurii Arcybiskupiej, gdyż
tylko taka forma działalności została akceptowana przez
władze komunistyczne. Kierownikami duszpasterstwa byli
kolejno księża: Aleksander Oberc, Juliusz Bolek oraz
Władysław Bochnak.
Coraz większe zubożenie ludności, brak towarów
w sklepach, wprowadzenie stanu wojennego spowodowało,
że Kościół Wrocławski chcąc sprostać owym wyzwaniom

podjął zakrojone na szeroką skalę działania także
w dziedzinie miłosierdzia.
Z inspiracji Metropolity Wrocławskiego,
kard. Henryka Gulbinowicza, zostaje ustanowiony
Arcybiskupi Komitet Charytatywny.
W
nawiązaniu
do
najlepszych
i najstarszych tradycji Kościoła katolickiego na
Dolnym Śląsku dnia 16 listopada 1989 r.
ówczesny Metropolita reaktywuje Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej, której dyrektorem
zostaje ks. dr Edward Janiak. Pierwsza siedziba
mieści się w małym pokoju w Domu Księży
Emerytów przy ul. Katedralnej 12.
Obecnie w archidiecezji działa 220 grup
charytatywnych i Zespołów Caritas, które
wspierają pracę tej instytucji na szczeblu
parafialnym, poprzez identyfikowanie i ocenienie
pojawiających się potrzeb oraz udzielanie
pomocy.
Papież Jan Paweł II w przesłaniu na
zakończenie Wielkiego Jubileuszu powiedział, że
"rozpoczynający się wiek i tysiąclecie będą
świadkami, jak wielkiego poświęcenia wymaga
miłosierdzie wobec najuboższych". Caritas od 14
już lat podejmuje to wyzwanie, realizuje i zachęca
do dzieł czynnej i konkretnej miłości wobec
każdego człowieka.
Podstawową jednostką organizacyjną Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej jest Parafialny Zespół Caritas
(PZC), który powołuje Dyrektor Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej na wniosek proboszcza parafii .
Celem PZC jest działalność charytatywna
i humanitarna wypływająca z ewangelicznego przykazania
miłości
i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez
względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę
i przekonania.
PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków,
włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań
stawianych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
<< Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili. >> Mt 25, 40
Dewizą każdego chrześcijanina winna być potrzeba
dzielenia się miłością z braćmi, praktykowania miłości
miłosiernej na co dzień, dostrzegania w każdym człowieku
potrzebującym samego Chrystusa. Do takiej postawy
zachęcał nas nieustannie nasz niezapomniany Ojciec Święty
- Jan Paweł II, czyniąc to w szczególny sposób na
krakowskich Błoniach w dniu 18 sierpnia 2002 roku,
podczas kolejnej pielgrzymki do Polski, mówiąc wtedy
między innymi: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec
obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad
głową, możliwości godnego utrzymania
rodziny
i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia,
zagubienia i beznadziei. Nadszedł czas, aby orędzie
o Miłosierdziu Bożym, wlało w ludzkie serca nadzieję i stało
się zarzewiem nowej cywilizacji - cywilizacji miłości….”
Nasz Parafialny Zespół Caritas rozpoczął swoją
działalność w latach 80-tych, gdy proboszczem był ks.
Augustyn Węc CM.
Od tego czasu zmieniało się jego funkcjonowanie
i ilość osób dobrego serca bezpośrednio zaangażowanych w
tę działalność charytatywną. W chwili obecnej pracują
w nim 3 wolontariuszki oraz doraźnie 2 wolontariuszy.

Z pomocy PZC korzystają przede wszystkim osoby
samotne, rodziny wielodzietne, osoby niepracujące bez
prawa do zasiłku (na podstawie zaświadczenia z Urzędu
Pracy).
Główna działalność Zespołu opierała się, do zeszłego
roku,
na wydawaniu żywności uzyskanej z Unii
Europejskiej (mąka, ryż, mleko, makaron, kasza, puszki)
oraz odzieży używanej osobom, które są objęte stałą opieką
Zespołu.
Niestety w tym roku nie ma towaru w magazynie, dlatego
ta forma pomocy nie jest realizowana.
Udało nam się jednak dofinansować wyjazd na kolonie dla
czwórki dzieci z rodzin najuboższych, a także zakup
tornistrów i książek.
W ciągu roku, ze składek do skarbony, zbieramy
średnio 1200/1300 zł. Z tego dajemy 500 zł na przewóz
ministrantów do Krakowa oraz scholii do Piwnicznej,
przynajmniej w jedną stronę. Z pozostałych środków
planujemy zrobić małe paczki oraz zorganizować Wigilię
dla osób samotnych.
Stałą działalnością na rzecz potrzebujących było także
przekazywanie paczek zrobionych z produktów złożonych
w koszu w Kościele przez parafian.
Z pomocy Zespołu w zeszłym roku skorzystało 272 osoby.
Prawdopodobnie od przyszłego roku nastąpią pewne
zmiany w funkcjonowaniu Caritas, ale o tym będziemy
wiedziały dopiero po szkoleniu w Sulistrowiczkach.
Pomoc świadczona przez Zespół nie byłaby możliwa bez
ofiarności, życzliwości, zrozumienia, wsparcia duchowego
i modlitewnego naszych Parafian, którym składamy
serdeczne „Bóg zapłać”. Każda okazana przez Państwa
pomoc jest niezwykle cennym i ważnym wsparciem.
„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, lecz przez
to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli
się z innymi.”
Jan Paweł II
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Teresa Szymczak
SPRAWOZDANIE GRUPY MODLITWY ŚW. OJCA PIO Z UROCZYSTOŚCI W DNIU 23 IX 2014
23 IX br. minęła 46 rocznica śmierci Św. Ojca Pio.
W
zawiązku z tym, nasz grupa parafialna pod
przewodnictwem ks. Macieja Mroczka CM, postanowiła
uczcić ten dzień. Podczas Mszy św. Ewa Mazurek włączyła
się do czytania Słowa Bożego, Andrzej Abramek zaśpiewał
psalm responsoryjny, a Krystyna Sokół przeczytała
modlitwę wiernych . Dary ofiarne i
relikwie Św. Ojca Pio, zaniosły
przed ołtarz Grażyna Kuropatnicka,
Józefa
Szmyd
i Emilia Kwiryn. Ks. Maciej wygłosił
krótką homilie. Po Mszy św. zostało
odprawione nabożeństwo o łaskę
uzdrowienia za wstawiennictwem
Św. Ojca Pio. Po raz pierwszy
zostały
wprowadzone
prośby
i podziękowania za otrzymane łaski
napisane na karteczkach. Po
ucałowaniu relikwii, zakończyła się
uroczystość w kościele.
Spotkanie
modlitewnoformacyjne odbyło się w sali
parafialnej. Po wspólnej fotografii,
które zwykle robi Grzegorz

Sobczak, zajęliśmy miejsca przy stole . Modlitwą
rozpoczęliśmy dalszą część spotkania. Słuchaliśmy pieśni
o Św. Ojcu Pio i częstowaliśmy się ciastem przygotowanym
przez koleżanki z Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio. W miłej
atmosferze upłynął nam czas. Po uprzątnięciu sali
rozeszliśmy się do domów.

[fot.: Grzegorz Sobczak]

Ewa Mazurek
WROCŁAWSKIE SPOTKANIE GRUP MODLITWY OJCA PIO
20 września b.r. odbyło się, piąte już, spotkanie
Grup Modlitwy Ojca Pio we Wrocławiu. Było to spotkanie
wieńczące obecność Ojca Pio w domach parafii p.w. św.
Augustyna.
Słowo powitalne wygłosił ks. proboszcz a całemu spotkaniu
przewodniczył o. Tomasz Kryger OFM CAP, asystent
duchowy Grupy Modlitwy z w/w parafii.
W
spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele
większości
Grup
Modlitwy. Konferencję wygłosił br.
Krzysztof Lewandowski OFM CAP,
proboszcz i przełożony klasztoru
Kapucynów w Mogilnie, wieloletni
dyrektor Grup Modlitwy Ojca Pio.
Tematem
konferencji
była
„Pobożność Maryjna Ojca Pio”.
Wiemy, że szczególnym wyrazem miłości
tego Świętego do Maryi był różaniec. Pio
pragnął aby grzesznicy kochali Matkę
Najświętszą, którą sam często nazywał:
Matką, Mateńką, Mamusią, Najświętszą
z Matek. Mówił: „Powiedzcie ludziom by
stosowali dobre rady Matki Bożej”.
„Łaska życia mistycznego sprawiała, że
nie tylko czuł ale i widział miłość Matki
Najświętszej”- mówił br. Krzysztof. Ojciec
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Pio doświadczył też cudu uzdrowienia z ciężkiej choroby w
czasie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej.
Z konferencji dowiadujemy się również, że
ewangelizować (co jest również naszym zadaniem) to
rodzić do nowego życia poprzez modlitwę, cierpienie,
trwanie i wierność powołaniu.
Następnie odbyła się Uroczysta Msza święta z czynnym
udziałem czcicieli Świętego Pio. Po
przerwie na posiłek rozeszliśmy się do
salek by rozważać Słowo Boże
w grupach.
Koronkę
do
Miłosierdzia
Bożego
poprowadziła
jedna
z obecnych przedstawicielek Grup.
Z kolei Nabożeństwo rozpoczęło się od
odczytania
mnóstwa
próśb
i podziękowań za uzyskane za
wstawiennictwem Św. Ojca Pio łaski.
Krótkim
podsumowaniem
i
podziękowaniem
wszystkim
obecnym za udział, zakończyliśmy
5 Wrocławskie Spotkanie GMOP. Nie
obyło się oczywiście bez zrobienia
wspólnego zdjęcia, które z pewnością
ukaże się w kolejnym numerze „Głosu
Ojca Pio”.

Józefa Szmyd

PIELGRZYMKA DO KRZESZOWA

20 września parafia p.w. św. Józefa Rzemieślnika
zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
w Krzeszowie. Z Wrocławia wyjechaliśmy o godz. 7.00.
Podróż rozpoczęliśmy godzinkami do Najświętszej Maryi
Panny, później odmówiliśmy różaniec, przeplatany
pieśniami, które pięknie prowadziła pani Basia Zarzycka.
Po przybyciu do Krzeszowa, zwiedzaliśmy Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej. O godz. 12.00 w naszej intencji
odprawiona została Msza Św., którą koncelebrował ks.
Andrzej. Kościół klasztorny w Krzeszowie jest jedną
z największych, a zarazem najpiękniejszych świątyń
barokowych nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
W świątyni znajdują się obrazy i rzeźby z późnego
średniowiecza przedstawiają przepiękne i ciekawe sceny
z historii Kościoła. W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
pomiędzy figurami znajduje się portal główny z koroną
austriackich Habsburgów, a później w 2001 roku
umieszczono insygnia papieskie i napis głoszący
podniesienie świątyni do rangi bazyliki. Nie sposób te
pominąć najważniejszej części tzn. głównego ołtarza
(1748r.) przepięknie złoconego zbudowanego w stylu
barokowym. Nad Tabernakulum umieszczony jest cudowny
obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Niezmiernie bogate
barokowe wyposażenie uzupełniają religijne pamiątki.
Zwiedzaliśmy równie Mauzoleum i Muzeum. Byłam
zachwycona ich pięknem i przepychem. Na zakończenie

[fot.: wikipedia.pl]

wróciliśmy do Sanktuarium, odmówiliśmy koronkę do
Bożego Miłosierdzia, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy
Bazylikę Strzegomską. Jest to kościół św. Apostołów Piotra
i Pawła, zbudowany w XIV w. w stylu gotyckim. Jego
piękno zachwyca i przyciąga zwiedzających. Dalsza podróż
upłynęła nam na modlitwie. Przyjechałam zmęczona, ale
szczęśliwa i zadowolona. Bóg zapłać ks. Andrzejowi za tak
piękną, ciekawą otoczoną historią polskich kościołów
pielgrzymkę. Dziękujemy.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Katarzyna Zielińska
NOWENNA POMPEJAŃSKA
Kiedy byłam małą dziewczynką wydawało mi się,
że różaniec to modlitwa bez końca. Już jeden dziesiątek
różańca wydawał się nieskończenie długi a co dopiero cały
różaniec.
W szkole podstawowej zaczęłam uczęszczać na spotkania
Dzieci Bożych i Dzieci Maryi i wówczas zaczęłam odkrywać
tę modlitwę. Najpierw chętnie chodziłyśmy z koleżankami
na Nabożeństwa Różańcowe ponieważ można było stać
przy ołtarzu trzymając ogromne paciorki różańca i wtedy
czułyśmy się „bliżej nieba”, ale z czasem to nie to było
najważniejsze. Od czasu kiedy pierwszy raz wyruszyłam na
pątniczy szlak do Częstochowy zaczęłam nosić różaniec
zawsze przy sobie. Modląc się tą modlitwą czułam opiekę
Maryi w moim życiu. Starałam się odmawiać różaniec
w różnych porach dnia: w drodze do szkoły, w czasie
podroży, zawsze kiedy miałam chwilę. Była to taka trochę
„rwana modlitwa” i rzadko udawało mi się odmówić cały
różaniec. Wiem, jednak, że jest to modlitwa, za
pośrednictwem której można wyprosić wiele łask.
Niedawno ktoś powiedział mi o jeszcze innej formie
modlitwy, która opiera się również na odmawianiu różańca
- jest to NOWENNA POMPEJAŃSKA, zwana „modlitwą nie do
odparcia”, a przez niektórych nazywana też modlitwą dla
wytrwałych. Ale zaraz sami się przekonacie dlaczego. Otóż
jej odmawianie wymaga od nas zaangażowania nie tylko

duchowego ale i
czasowego oraz wytrwałości.
W odróżnieniu od tradycyjnej nowenny, która trwa 9 dni
modlitwa ta naskłada się z cyklu 6 nowenn, trwa bowiem
54 dni (6x9dni) i jest podzielona na dwie części - błagalną
(pierwsze 27 dni) i dziękczynną (kolejne 27dni). Każdego
dnia odmawia się CAŁY RÓŻANIEC, trzy jego części
(radosną, bolesną i chwalebną) i jeśli ktoś chce, może
odmawiać również czwartą część (Światła).
Przed rozpoczęciem każdej z części różańca, wymienia się
najpierw intencję, w której odmawia się tę modlitwę (może
to być tylko jedna intencja w ciągu całej 54-dniowej
nowenny - codziennie ta sama), a następnie mówi się
krótkie wezwanie: Ten Różaniec odmawiam na Twoją
cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni odmawiania części błagalnej nowenny
Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części
różańca, odmawia się następującą modlitwę:
Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako
nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich,
z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być
przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją,
o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój
różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej
świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
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Przez pozostałe 27 dni, kiedy odmawiamy część
dziękczynną nowenny, po ukończeniu każdej z trzech części
różańca, odmawia się modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna
miłości? Moje całe życie poświęcam
Tobie. Ile mi sił starczy, będę
rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico
Różańca Świętego z Pompejów, bo
gdy Twojej pomocy wezwałem,
nawiedziła mnie łaska Boża.
Wszędzie
będę
opowiadać
o
miłosierdziu,
które
mi
wyświadczyłaś. O ile zdołam będę
rozszerzać
nabożeństwo
do
Różańca
Świętego,
wszystkim
głosić będę, jak dobrotliwie
obeszłaś się ze mną, aby i niegodni,
tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem
do Ciebie się udawali. O, gdyby cały
świat wiedział jak jesteś dobra,
jaką masz litość nad cierpiącymi,
wszystkie stworzenia uciekałyby się
do Ciebie. Amen.
Niezależnie
od
modlitw
końcowych, każdą z trzech części
różańca
kończymy
po
jej

odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Krótka historia powstania NOWENNY
Nowenna Pompejańska powstała w
roku 1884. Cierpiąca wówczas na
uciążliwą i nieuleczalną chorobę 21letnia Fortunatina Agrelli, gorliwie
modliła
się
o zdrowie. Któregoś dnia, cierpiąc
i modląc się, doznała objawienia
Matki Bożej, która zachęciła ją do
odmówienia kolejno przez 54 dni
trzech
błagalnych
i
trzech
dziękczynnych modlitw w oparciu
o 15 tajemnic Różańca Świętego
obiecując uzdrowienie dziewczyny.
Po
odmówieniu
modlitwy
pompejańskiej Fortunatina Agrelli
doznała
uzdrowienia
a
jej
uzdrowienie zostało uznane za
cudowne przez Papieża Leona XIII
w 1890 roku i to stało się
początkiem
nabożeństwa
do
Królowej
Różańca
Świętego
z Pompejów, zwanej również Matką
Boską Pompejańską.

Alicja Przybysławska
MODLISZ SIĘ CZASAMI?
Nie wiem, czy jesteś wierzący. Mimo to chciałabym
ci zadać pytanie, być może szaleńca: Modlisz się czasami?
Mogę przecież mówić tylko o tym, co według mnie jest
ważne, ważne dla wierzących i niewierzących. Po co
w ogóle tak rozróżniać? Wszyscy przecież jesteśmy po
trosze wierzący i po trosze niewierzący. Przy tylu
dzisiejszych stresach i depresjach modlenie się jest bardzo
ważne, nie tylko dla chrześcijan, lecz dla wszystkich.
Modlitwa to praktyczna rzecz. Z psychologicznego punktu
widzenia spełnia podstawową potrzebę: wierzącego lub
niewierzącego. Modlitwa pomoże ci ująć w słowa to co cię

dręczy. W modlitwie przedstawisz Bogu swe problemy.
Ulży ci, znajdziesz nowe siły. Modlitwa da ci uczucie, że nie
jesteś już sam. Modlitwa uruchomi w tobie aktywność.
Wtedy coś robisz, nie wyczekujesz bezradnie. W świecie,
jaki znamy, modlitwa z pewnością nie przyniesie ci zysku.
Nie wzbogacisz się przez nią. Nie zajdziesz dalej. Ale
powiadam ci: zmienia wszystko. Zamknij oczy i módl się.
To ukoi ci nerwy. Twoje ciało odpręży się, zaczniesz myśleć
o czymś innym. Modlitwy trzeba się nauczyć. Nie uda się to
w jeden dzień. Ale opłaca się codziennie ponownie
próbować.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
Jakub Jakuszkin
MAM NADZIEJĘ, ŻE NIEDŁUGO ZOSTANĘ MINISTRANTEM
Mam na imię Kuba i chodzę do trzeciej klasy.
Obecnie jestem kandydatem na ministranta. Lubię chodzić
do kościoła. Zawsze ciekawiło mnie, co dzieje się przy
ołtarzu, co robią ministranci. Podoba mi się służenie do

Mszy świętej. Chcę być bliżej Boga i pogłębiać swoją wiarę.
Mam nadzieję, że niedługo zostanę ministrantem
i wytrwam w służbie ministranckiej.

Adrian Sykuła
POZDROWIENIA Z ZABORZA NA LUBELSZCZYŹNIE
Witam! Chciałbym pozdrowić Liturgiczną Służbę
Ołtarza, wszystkich Księży oraz Wspólnotę parafialną
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 96. Wciąż jestem
ministrantem i dalej służę Bogu. Wdrażam się w codzienne
życie w nowym miejscu, choć myślami jestem z Wami i mile
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Was wspominam. Chcę pochwalić się, że wraz
z rodzeństwem posiadam trzy małe kotki, które dają nam
dużo radości. Mieszkając na łonie natury, koło mojego
domu często spotykam sarenki i bażanty. Szczęść Boże.

PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI
ŚWIĄTYNNYCH – 10/12...
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 2014 roku 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 na ostatnią stronę każdego numeru gazety
parafialnej.

Grzegorz Sobczak
Postawiony w modernistycznej konwencji kościół Ducha Świętego
uznano za symbol nowoczesnych kościołów wznoszonych w XX wieku.
W jego architekturze i wystroju uobecnia się typowa dla ówczesnych
czasów maniera organiczna, wynikająca z poglądu, że kultura poprzez
plastyczność i żywiołowość powinna naśladować naturę. Prezentuje to
obecny w nim równie potężny, co robiący potężne wrażenie obraz
Tadeusza Zipsera, nawiązujący do patrona parafii: Rola i działalność Ducha
Świętego w Starym i Nowym Testamencie.

OBRAZ ROLA I DZIAŁALNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE
Fenomenalny
obraz
przedstawia Bramę Królestwa
Niebieskiego otoczoną złozonymi
w krąg wydarzeniami ze Starego
i Nowego Testamentu, które łączy
moc Osoby Ducha Świętego
obecnego pod postacią Gołębicy.
Na górze po prawej stronie Bóg
Ojciec dokonuje Dzieła Stworzenia.
Pośród
wszystkich
żywych
i martwych organizmów wyłania
się skierowany ku Bogu człowiek
jako naczelne stworzenie wśród
stworzeń stworzone na wzór
Stwórcy. Idąc w dół obserwujemy
wygnanie z raju Adama i Ewy przez
Cheruba
strzegącego
drzewa
poznania dobra i zła, pod którym
wije się Szatan pod postacią węża.
Co ciekawe, ukazujący dzieje
Stworzenia i Zbawienia obraz,
pomija słynny okres patriarchów,
sprawiając,
że
do
wielkich
nieobecnych na nim należy zaliczyć
Abrahama, Izzaka, Jakuba i Józefa.
Efekem tego kierując się dalej,
w dolnym fragmencie obrazu
znajdują się od razu Mojżesz
z tablicami dziesięciu przykazań,
nawiedzony przez Serafina prorok
Izajasz oraz grający na harfie król
Dawid,
któremu
przygląda
i w którego wsłuchuje się król
Salomon. Idąc w górę obserwujemy Elizeusza żegnającego Eliasza porywanego przez ognisty rydwan do nieba. Wreszcie
Stary Testament ustępuje miejsca Nowemu Testamentowi. Na górze po lewej stronie Syn Boży dokonuje Dzieła Zbawienia.
Jezus Chrystus zostaje przedstsawiony na tle Krzyża jako Zmartwychwstały w towarzystwie Aniołów przy grobiem, a ku
Niemu jako ku Bramie płynie łódź z Aposotłami. W cenntrum znajduje się Brama Królestwa Niebieskiego ukazana
w perspektywie zesłania Ducha Świętego. Przy lewej stronie Bramy stoją Jan Chrzciel przygotowujący działalność
Chrystusa oraz symbolizujący Ewangelistów Lew i Gryf, po prawej stronie Bramy stoją Paweł Apostoł kontynuujący
działalność Chrystusa oraz symbolizujący Ewangelistów Wół i Orzeł. W bramie bo bokach klęczą Apostołowie, natomiast w
środku z otwartymi ramionami stoi Piotr Apostoł w towarzystwie Maryi. Na nich wszystkich zstepują języki ognia i porywy
wiatru. Nad Bramą pomiędzy dziełem Stworzenia a dziełem Zbawienia ukazano tłumy osób zmierzające ku Królestwu
Niebieskiemu. Obraz stanowi estetyczną i rewelacyjną syntezę artyzmu z kultyzmem.
[fot.: Grzegorz Sobczak]

15

WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY...
Zapraszamy młodzież powyżej 11 lat pragnącą
ciekawie i twórczo spędzić czas, na zajęcia z rękodzieła
artystycznego. Celem tych spotkań jest rozwijanie zdolności
manualnych i artystycznych. warsztaty rozbudzą ich
wrażliwość, nauczą cierpliwości i wytrwałości umożliwią
poznanie różnorodnych technik takich jak : decoupage
(metoda serwetkowa), robienie biżuterii, malowanie na
szkle i tkaninie, szycie, dzierganie na drutach. Uczestnicy
zajęć
będą
zajmować
się
robieniem
pacynek

projektowaniem i wykonywaniem okolicznościowych
kartek i okazjonalnych stroików .
Dla młodszych dzieci 6-10 lat proponujemy zajęcia
plastyczne na których będą między innymi uczyć się
wycinania, wydzierania ,wyklejania ,odwzorowywania,
malowania , tworzenia prac przestrzennych. Wzbogacą
wyobraźnie i wiedzę , nauczą się oszczędnego i rozważnego
gospodarowania materiałem. Wykonane prace będą
prezentowane na cyklicznych wystawach .

[fot.: Kazimiera Łukaszek]

ZAJĘCIA W CZWARTKI O GODZ. 16.00 W SALI MATKI BOŻEJ OD CUDOWNEGO MEDALIKA
(OD 2 PAŹDZIERNIKA 2014 R.)
PROWADZĄCA: PANI KAZIMIERA ŁUKASZEK
ZAPRASZAMY!
konkurs różańcowy...
Tradycyjnie, w październiku - miesiącu
różańcowym ogłaszamy konkurs na wykonanie
najpiękniejszego różańca. Zamierzeniem konkursu jest
rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz
rozwój talentów zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Różaniec może być wykonany dowolną techniką,
indywidualnie lub rodzinnie.
Zachęcamy, aby

wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na
wykonanie różańca(np. z śrubek, cukierków, piłek
tenisowych, pieczonego ciasta, kasztanów, fasolek, liści
oraz wiele innych). Liczymy na pomysłowość
i oryginalność. Do oceniania prac zostanie powołana
specjalna komisja. Najlepsze prace będą nagrodzone.
Różańce przynosimy do kościoła do 22 października.

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 i 17.30
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
Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
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