ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 11 (32) * listopad 2014 r.

ZROBILIŚMY RABAN, czyli XVII

Wincentyńskie Spotkanie Młodych

________________________________________
________________

LISTOPAD MIESIĄCEM SZCZEGÓLNEJ PAMIĘCI MODLITEWNEJ ZA ZMARŁYCH
Modlitwy za Wiernych Zmarłych – Wypominki będą od soboty 1.11 do czwartku 13.11.
włącznie. Msza św. za wiernych Zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach będzie
w niedzielę – Dzień Zaduszny o godz. 18.00 i codziennie wieczorem lub rano do 8.11 oraz na
zakończenie nabożeństw t.j. 13.11 o godz.18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za
wiernych Zmarłych. DOBRY JEZU, A NASZ PANIE, DAJ IMI WIECZNE SPOCZYWANIE!

NIEDZIELNA EWANGELIA...

1 XI - Mt 5, 1-12a Osiem błogosławieństw
2 XI -Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
J 11, 32-45 Wskrzeszenie Łazarza
J 14, 1-6 W domu Ojca jest mieszkań wiele
9 XI - J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego Ciała
16 XI - Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach
23 XI - Mt 25, 31-46 Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
30 XI -Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
INTENCJA OGÓLNA: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, znalazły bliskość Boga i wsparcie ze strony
bliźnich.
INTENCJA MISYJNA: młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List św. Jana 3, 10-18; 5, 16. Motywacja miłości braterskiej oraz sposoby jej realizacji.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Kto nie miłuje swego brata, nie jest z Boga (1 J 3, 10).
Komentarz do perykopy biblijnej:
Istnieją 3 pisma noszące nazwę listów św. Jana. Stosunek autora do czytelników jest bardzo serdeczny i bliski. Tematyka
Pierwszego Listu św. Jana jest bardzo podobna do Ewangelii św. Jana. Obydwa dzieła są utworami poetyckimi. Listy św. Jana
powstały pod koniec I wieku w Efezie. Przestrzegają, pouczają i napominają wiernych. Podstawowe zagadnienie pierwszego
listu jak i IV Ewangelii brzmi: Kto wierzy w Jezusa jako syna Bożego i Chrystusa, ten żyje w trwałej i żywej łączności z Bogiem
oraz w braterskiej miłości. Miłość Boga jest podstawą i źródłem miłości bliźniego. Łączy nas z Ojcem i Synem, jest też źródłem
życia wiecznego. Jezus, umierając na krzyżu dał nam przykład, jak mamy w bratniej miłości codziennie składać ofiarę, dzięki
tej miłości staliśmy się dziećmi Bożymi. W starożytnym chrześcijaństwie dowodem przynależności do Chrystusa był nie sam
chrzest, lecz posiadanie Ducha Świętego, co porusza św. Jan w swoim liście. Cechą charakterystyczną Apostołów Maryjnych
powinna być miłość braterska wyrażająca się w pełnieniu zadań apostolskich, w służbie bliźnim, którzy są w potrzebach
duchowych i materialnych, o czym mówi nasz Statut. Specjalnie dla Apostolatu jest wydana książka pt.. „Miłość braterska
w Pierwszym Liście św. Jana”. Zdanie, które będziemy powtarzać w listopadzie jest najważniejsze w całej perykopie.
Pamiętajmy, że jesteśmy wielką rodziną, a naszą matką jest Matka Boża.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LISTOPAD:
Apostołowanie za pomocą Cudownego Medalika. Miłość braterska, siostrzana, winna się przejawiać w apostolstwie
w stosunku do najbliższych w rodzinie, krewnych, przyjaciół, znajomych, współpracowników, względem osób chorych,
doświadczonych cierpieniem, wątpliwościami religijnymi i względem niepraktykujących.
PATRONKA MIESIĄCA LISTOPADA: Św. Katarzyna Labouré (28. listopada)
Św. Katarzyna Labouré urodziła się 2. maja 1806 r. w miejscowości Fain-les-Moutiers w Burgundii jako dziewiąte
z jedenaściorga dzieci państwa Labouré. Gdy miała 9 lat, zmarła jej matka, którą od 11 roku życia musiała zastąpić w pracach
gospodarskich. W 24 roku życia wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Po przybyciu do
Paryża na ul. du Bac miała słynne objawienia. W czasie objawienia z dn. 27. listopada Matka Boża poleciła św. Katarzynie
wybicie medalika według ukazanego w objawieniu wzoru. Napis, który otaczał postać Najświętszej Panienki, przyczynił się do
przyśpieszenia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Św. Katarzyna Labouré zmarła w 1876 roku jako wzór
pracowitości i skromności. Zasłynęła powiedzeniem: Ręce przy pracy, serce przy Bogu. W poczet błogosławionych została
zaliczona w roku 1933, a w 1947 r. papież Pius XII ogłosił ją świętą.

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny...

O podjęcie zdecydowanej walki z korupcją na wszystkich szczeblach władzy w naszym państwie.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY:
PISMO ŚWIĘTE:
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS Król Wszechświata

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
ŚWIĘTA JOANNA D'ARC. 14 XI, godz. 18.40 czas 90 min.
Nagrodzony dwoma Oscarami, dołączony do książki film Victora Fleminga, reżysera "Przeminęło z wiatrem", to przejmująca
opowieść o św. Joannie d'Arc. Znakomitą kreację w roli świętej Joanny, która w obliczu śmierci do końca pozostała wierna
sobie i Bogu, stworzyła Ingrid Bergman w roli tytułowej i Jose Ferrer, odtwórca roli Delfina. To nowa, zremasteryzowana
wersja filmu, dzięki której można podziwiać znakomite zdjęcia nagrodzone Oscarem.

2

ŚWIĘTA KLARA I ŚWIĘTY FRANCISZEK
cz. I 21 XI godz. 18.40; cz. II 28 XI godz. 18.40 czas. 180 min.
„Klara i Franciszek” Fabrizio Costy to wspaniała,barwna i z rozmachem zrealizowana opowieść, która,w odróżnieniu od innych
filmów o św. Franciszku, ma dwóch równorzędnych bohaterów. Reżyser równolegle rozwija opowieść o Klarze i Franciszku,
poczynając od przypadkowego spotkania przyszłych świętych Kościoła katolickiego, aż do śmierci św. Franciszka. Znakomitą,
przejmującą kreację stworzyła w miniserialu Maria Palma Petruolo w roli św. Klary.

W piątek, 7 XI o godz. 19.00 pod Patronatem Radia Rodzina wyświetlimy film dokumentalny "GULBINOWICZ"
w kościele.

Film powstał z okazji 90. rocznicy urodzin Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. W filmie
będziemy mieli okazję poznać historię człowieka niezwykłego, przepełnionego dobrocią
i miłością do bliźniego. Człowieka o ogromnych zasługach dla Polski i Dolnego Śląska. W filmie
Ksiądz Kardynał opowie o swym dzieciństwie, czasach nastoletnich, studiach oraz pracy
duszpasterskiej. Dowiemy się, co go ukształtowało, skąd wzięło się jego powołanie. Odwiedzimy
miejsca, które miały największy wpływ na jego życie i wysłuchamy historii z nimi związanych.
Wspólnie udamy się na wyprawę do Rzymu i Watykanu, zobaczymy, jak obecnie wygląda życie
bohatera. Dowiemy się co mu zawdzięcza dolnośląska Solidarność i jaki miał udział w słynnej
akcji "80 milionów". Twórcy starali się uchylić rąbka tajemnicy przyjaźni z św. Janem Pawłem II.
O tym, jak silna była ta przyjaźń, opowie Arturo Mari, osobisty fotograf Jana Pawła II. Poza nim
wystąpią m.in. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, prof. Władysław
Bartoszewski, Ojciec Maciej Zięba oraz wiele innych ważnych
osobistości. Odwiedzimy także Wilno, gdzie dwie koleżanki Kardynała
z dzieciństwa powspominają dawne czasy i pokażą nam Jego rodzinne
strony.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
ORĘDZIE SYNODU O RODZINIE
Nieoficjalne tłumaczenie dokumentu przygotowane przez Katolicką Agencję Informacyjną, 18 października 2014 r.
My, ojcowie synodalni, zebrani w Rzymie wokół
papieża Franciszka na nadzwyczajnym zgromadzeniu
ogólnym Synodu Biskupów, zwracamy się do wszystkich
rodzin na różnych kontynentach, szczególnie zaś do tych,
które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą i Życiem.
Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne
świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją wiernością,
swoją wiarą, nadzieją i miłością.
Również my, pasterze Kościoła, urodziliśmy się
i wzrastaliśmy w rodzinach o najróżniejszych dziejach
i kolejach życia. Jako kapłani i biskupi spotkaliśmy i żyliśmy
obok rodzin, które opowiedziały nam słowami i pokazały
nam czynami długi ciąg blasków, ale także trudów.
Już samo przygotowanie tego zgromadzenia
synodalnego, począwszy od odpowiedzi na kwestionariusz,
rozesłany do Kościołów na całym świecie, pozwoliło nam
usłyszeć głos bardzo wielu doświadczeń rodzinnych. Później
nasz dialog w dniach Synodu wzajemnie nas wzbogacił,
pomagając nam ujrzeć całą żywą i złożoną rzeczywistość,
w której żyją rodziny.
Przedstawiamy wam słowa Chrystusa: „Oto stoję
u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze Mną” (Ap 3,
20). Tak jak zwykł to czynić, gdy przemierzał drogi Ziemi
Świętej, wchodząc do domów w miasteczkach, Jezus nadal
chodzi także dzisiaj ulicami naszych miast. W swoich domach
doświadczacie blasków i cieni, wzniosłych wyzwań, ale
niekiedy też dramatycznych prób. Ciemność jeszcze bardziej
gęstnieje, przechodząc w mrok wtedy, gdy w samo serce
rodziny wkrada się zło i grzech.
Jest to przede wszystkim wielkie wyzwanie wierności
w miłości małżeńskiej. Osłabnięcie wiary i wartości,

indywidualizm, zubożenie relacji, napięcie pożądania,
ignorujące refleksję, wyznaczają również życie rodzinne. Tak
oto uczestniczymy w wielu kryzysach małżeńskich, do
których często podchodzi się w sposób powierzchowny i bez
odwagi cierpliwości, sprawdzenia, wzajemnego przebaczenia,
pojednania a także poświęcenia. W ten sposób upadki te
rodzą nowe relacje, nowe pary, nowe związki i nowe
małżeństwa, stwarzając złożone sytuacje rodzinne
a problematyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia.
Spośród tych wyzwań chcemy przywołać również
zmęczenie samym istnieniem. Mamy na myśli cierpienie,
jakie może się pojawić w postaci dziecka inaczej
uzdolnionego, ciężkiej choroby, zaburzeń nerwowych
spowodowanych starością, śmierci bliskiej osoby. Podziwu
godna jest wielkoduszna wierność wielu rodzin,
przeżywających te próby odważnie, z wiarą i miłością,
uważając je nie za coś, co je dopadło lub w nie uderzyło, ale
jak coś, co zostało im dane i co oni dają, widząc w tych
chorych ciałach cierpiącego Chrystusa.
Myślimy o trudnościach gospodarczych, wywołanych
przez wypaczone systemy, przez „bałwochwalstwo pieniądza
i dyktaturę ekonomii bez ludzkiej twarzy i bez naprawdę
ludzkiego celu” (Evangelii gaudium, 55), które upokarza
godność osób. Myślimy o bezrobotnych rodzicach,
bezbronnych w obliczu konieczności zaspokojenia
najbardziej nawet podstawowych potrzeb swych rodzin, oraz
o młodych, mających przed sobą dni puste i bez
i którzy mogą paść ofiarami narkomanii lub przestępczości.
Myślimy ponadto o wielkiej rzeszy rodzin biednych,
o tych, które zapełniają łodzie, aby osiągnąć środki przeżycia,
o rodzinach uchodźców, które – pozbawione nadziei –
uchodzą na pustynie, o prześladowanych po prostu z powodu
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swej wiary oraz swych wartości duchowych i ludzkich, o tych,
których dotknęło okrucieństwo wojen i ucisku. Myślimy też
o kobietach, doświadczających przemocy i wykorzystywania,
o handlu ludźmi, o dzieciach małych i starszych, będących
ofiarami wykorzystywania, i to nawet ze strony tych, którzy
winni ich strzec i troszczyć się o to, aby wzrastały w ufności
oraz o członkach tak wielu rodzin, upokarzanych
i przeżywających trudności. „Kultura dobrobytu nas znieczula
i [...] zrujnowane życie tych wszystkich ludzi z powodu braku
szans wydaje nam się zwykłym spektaklem, który nas wcale
nie porusza” (Evangelii gaudium, 54). Wzywamy rządy
i organizacje międzynarodowe do wspierania praw rodziny
w imię dobra wspólnego.
Chrystus chciał, aby Jego Kościół był domem
o drzwiach otwartych na przyjęcie, bez wykluczania
kogokolwiek. Toteż jesteśmy wdzięczni duszpasterzom,
wiernym i wspólnotom, gotowym towarzyszyć i brać na
siebie wewnętrzne i społeczne zranienia par małżeńskich
i rodzin.

Jest jednak również światło, które jaśnieje wieczorami za
oknami domów w miastach, w skromnych domach na
przedmieściach lub na wsi, a nawet w chatach: jaśnieje ono i
rozgrzewa ciała i dusze. Światło to w dziejach miłości
małżeńskiej zapala się wraz ze spotkaniem: jest to dar, łaska
wyrażająca się wówczas, kiedy - jak mówi Księga Rodzaju
(2,18) – dwa oblicza stają jedno wobec drugiego, w
„odpowiedniej pomocy”, to znaczy jako równe i we
wzajemności. Miłość mężczyzny i kobiety uczy nas, że każde
z dwojga potrzebuje drugiego, aby być sobą, mimo że
pozostaje odrębne od drugiego w swojej tożsamości, która się
otwiera i objawia się we wzajemnym darze. To właśnie
sugestywnie wyraża oblubienica w Pieśni nad Pieśniami:
„Mój miły jest mój, a ja jestem jego... Jam miłego mego, a mój
miły jest mój” (Pnp 2,16; 6,3).
Droga, aby to spotkanie było autentyczne, zaczyna się
wraz z zaręczynami – okresem oczekiwania i przygotowania.
Realizuje się w całej pełni w sakramencie, gdzie Bóg kładzie
swoją pieczęć, swoją obecność i łaskę. Do tej drogi należy
także seksualność, czułość, piękno, które trwają dłużej niż
tężyzna i młodzieńcza świeżość. Miłość ze swej natury dąży
do tego, by trwać na zawsze, gotowa nawet oddać życie za
umiłowaną osobę (por. J 15,13). W tym świetle, miłość
małżeńska, wyłączna i nierozerwalna trwa pomimo wielu
trudności płynących z ludzkich ograniczeń. Jest to jeden
z najpiękniejszych cudów, pomimo że należy do
najczęstszych.
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Miłość ta udziela się poprzez płodność i rozmnażanie
się, które nie jest jedynie prokreacją, ale także darem życia
Bożego w chrzcie św., wychowaniem i katechezą dzieci. Jest
to także zdolność ofiarowania życia, miłości, wartości, będące
doświadczeniem możliwym również dla tych, którzy nie
mogli zrodzić dzieci. Rodziny żyjące tą wspaniałą przygodą
stają się świadectwem dla wszystkich, a zwłaszcza dla
młodzieży.
Podczas tej drogi, która niekiedy jest ścieżką na
wyżynach, z trudami i upadkami, zawsze obecny jest
i towarzyszy nam Bóg. Rodzina doświadcza tego w miłości i
w dialogu między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi,
między braćmi a siostrami. Następnie przeżywa to słuchając
wspólnie Słowa Bożego i modląc się razem, będąc małą oazą
ducha, którą należy tworzyć na kilka chwil w ciągu dnia. Jest
więc codzienny trud wychowania do wiary oraz do dobrego
i pięknego życia Ewangelią, do świętości. Zadanie to jest
często dzielone i wykonywane z wielką miłością i oddaniem
także przez dziadków i babcie. W ten sposób rodzina ukazuje
się jako autentyczny Kościół domowy, który się poszerza do
rodziny rodzin, będącej wspólnotą kościelną. Chrześcijańscy
małżonkowie są też powołani, by stawać się również dla
młodych par nauczycielami w wierze i miłości.
Jest też inny wyraz braterskiej komunii - jest nim
miłosierdzie,
dar,
bliskość
wobec
potrzebujących,
zepchniętych na margines, biednych, samotnych, chorych,
obcych, innych rodzin przeżywających kryzys, świadomi słów
Pana: „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz
20, 35). Jest to dar dóbr, towarzyszenia, miłości
i miłosierdzia, a także świadectwo prawdy, światła i sensu
życia.
Szczytem, który wszystko zbiera i podsumowuje
różne wątki komunii z Bogiem i bliźnim jest niedzielna
Eucharystia, kiedy rodzina z całym Kościołem zasiada do
stołu z Panem. Daje się On nam wszystkim, pielgrzymom
w historii ku ostatecznemu spotkaniu, kiedy „Chrystus będzie
wszystkim we wszystkich” (Kol 3,11). Z tego powodu, na
pierwszym
etapie
naszego
procesu
synodalnego
zastanawialiśmy się nad towarzyszeniem duszpasterskim
i dostępem do sakramentów osób rozwiedzionych żyjących
w nowych związkach.
My, ojcowie synodalni prosimy, abyście podążali
wraz z nami ku następnemu synodowi. Niech się nad wami
unosi obecność rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w ich
skromnym domu. Także i my, jednocząc się z Rodziną
z Nazaretu, wznosimy do Ojca nas wszystkich naszą modlitwę
za rodziny ziemi:
Ojcze, daj wszystkim rodzinom obecność małżonków
mężnych i mądrych, którzy byliby źródłem rodziny wolnej
i zjednoczonej.
Ojcze, daj rodzicom, by mieli dom, gdzie mogliby żyć
ze swoją rodziną w pokoju.
Ojcze, daj dzieciom, by były znakiem ufności i nadziei
a młodym odwagę stałego i wiernego zaangażowania.
Ojcze, daj wszystkim możliwość zarabiania na chleb
własnymi rękoma, zasmakowania pokoju ducha i żywego
podtrzymywania pochodni wiary, nawet w czasach
ciemności.
Ojcze, daj nam wszystkim, byśmy widzieli rozkwit
Twojego Kościoła, coraz bardziej wiernego i wiarygodnego,
miasta sprawiedliwego i humanitarnego, świata, który kocha
prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie.
(tłumaczenie nieoficjalne za: www.ekai.pl)

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Jacek Zieliński
SAKRAMENT UZDROWIENIA – NAMASZCZENIE CHORYCH
„Istnieją nieuleczalne choroby, ale nie istnieją nieuleczalnie chorzy ludzie” Jim McManus CSSR
Jednym z przejawów odpowiedzialności pierwszych
chrześcijan za współbraci w wierze – zarówno w wymiarze
duchowym jak i cielesnym – była troska o chorych. Wskazują
na to słowa pochodzące z Listu św. Jakuba Apostoła:
Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest
ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili
nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden
za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada
wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 13-16).
Autor powyższych słów wprost
zachęca nas do wytrwałej modlitwy za tych,
którzy podupadli na ciele lub duchu.
Modlitwy, która posiada wielką moc. Będąc
bowiem wyrazem nadziei, przenosi nas w
wymiar ufności i wiary, że moc
zmartwychwstałego Chrystusa przełamuje
wszelkie
zło
i
wszelkie
ludzkie
niedomagania.
Posługa Kościoła, który wiernie
wypełniając
zalecenie
św.
Jakuba,
troskliwego pochylenia się nad chorymi,
przyjmuje formę sakramentu namaszczenia.
Niestety, co należy podkreślić, niewłaściwe
kojarzenie tego sakramentu raczej ze
śmiercią niż z jego rzeczywistym celem – uzdrowieniem,
sprawiło, że z prośbą o jego udzielenie zwraca się najczęściej
rodzina, w chwili, gdy ktoś z bliskich, jest już w stanie
poważnego lub bezpośredniego zagrożenia śmiercią.
We wstępie do obrzędu udzielenia sakramentu
chorych czytamy: „Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus
wielką troską otacza chorych w ich potrzebach cielesnych
i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym.
Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez
Niego a głoszony w liście św. Jakuba sakrament
namaszczenia” (5). Stwierdzić zatem należy, idąc za głosem
Kościoła, że w sakramencie tym, chory spotyka się
z Chrystusem pochylającym się nad jego cierpieniem,
doświadczając zbawczej i uzdrawiającej Jego obecności.
Dlatego nie powinniśmy zbytnio przedłużać czasu
oczekiwania na to spotkanie, lecz reagując na zaistniałą
sytuację, w miarę szybko poprosić o ów szczególny dar
sakramentalnej posługi Kościoła, by w sposób w pełni
świadomy móc w nim uczestniczyć. Albowiem „sakrament
ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga
całemu człowiekowi w drodze do zbawienia, a mianowicie
umacnia ufność w Boga, uzbraja przeciw pokusom szatana
i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko
znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i
odzyskać zdrowie, jeśli jest tylko to pożyteczne dla zbawienia
jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza
grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty” (6).
Warto jednak podkreślić, by nie popaść w niejasność i
nadinterpretację, że uzdrowienia dokonanego mocą Ducha

Świętego nie należy w prosty sposób identyfikować jedynie
z uleczeniem fizycznym. Człowiek to, bowiem nie tylko ciało,
ale jak naucza św. Paweł „ciało i dusza” (gr. Sarbska i psyche)
dlatego w sakramencie namaszczenia kapłan modli się
o zdrowie duszy i ciała chorego. Istnieje także zasadnicza
różnica między uzdrowieniem a wyleczeniem. Różnica ta
wskazuje, że czymś innym jest uwolnienie od poczucia
przygniatającego ciężaru cierpienia towarzyszącego chorobie
a usunięcie samej fizycznej dolegliwości i jej objawów.
Wyleczenie może, lecz nie musi być oczekiwanym skutkiem
sakramentu namaszczenia chorych, choć zdarza się, a sam
mogłem tego doświadczyć, że towarzyszy uzdrowieniu duszy
chorego. Dlatego potrzebna jest nasza niezachwiana i ufna
wiara w miłość Bożą uobecniającą się w
działaniu Ducha Świętego w sakramencie
chorych. Wówczas to bowiem „sam Duch
wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś
jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro
wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie
mieć udział w chwale” (Rz 8, 16-17).
Każdorazowe uzdrowienie dokonujące
się w tym sakramencie obejmuje całego
człowieka i w pierwszej kolejności uwalnia
osobę chorą od lęku, poczucia braku obecności
Boga w całej tej sytuacji oraz uzdalnia do
akceptacji Bożego planu względem naszego
życia. Modlitwa zaś o uleczenie fizyczne, nie powinna być
tylko dodatkiem, lecz elementem dopełniającym całość
zgodnie ze słowami modlitwy wypowiadanej podczas
obrzędu udzielania sakramentu: „Przez to święte
namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym
miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego (… ).
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie
podźwignie. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską
Ducha Świętego chorego (chorą) N., ulecz jego (jej) słabości i
odpuść mu (jej) grzechy. Oddal od niego (niej) wszystkie
cierpienia. Przywróć mu (jej) pełne zdrowie duszy i ciała, aby
nabrał(a) sił do pełnienia swoich obowiązków. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków” (99-100).
Nie bójmy się zatem prosić kapłana o udzielenie
sakramentu chorych, nie bójmy się prosić Boga
o uzdrowienie duszy i przywrócenie zdrowia fizycznego. Nie
odsuwajmy tego momentu na inną okoliczność i czas. Bóg
chce nas uzdrawiać, chce byśmy czystym sercem i w pełni sił
fizycznych służyli Jemu i Jego Kościołowi. Pamiętać zatem
należy, że sakrament chorych to nie „ostatnie namaszczenie”
– posługa jakiej przed śmiercią udziela nam Chrystus obecny
w osobie kapłana. Sakrament namaszczenia chorych to nie
sakrament umierających, lecz tych, którzy się „źle mają”.
Sakrament ten, jak czytamy w Katechizmie „udziela specjalnej
łaski” tym, którzy doświadczają trudności związanych ze
stanem zdrowia i może być udzielony za każdym razem, gdy
dotyka nas ciężka choroba, a więc „również wtedy, gdy już
raz go przyjęliśmy lub gdy nastąpiło nasilenie się choroby”
(KKK 1527-1529).
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MODLITWY...
Ojcze Nasz, zwane Modlitwą Pańską, to najważniejsza modlitwa w Tradycji chrześcijańskiej [protestanckiej,
prawosławnej, katolickiej]. Jej tekst, po raz pierwszy powiedziany przez Jezusa Chrystusa, a następnie spisany przez
Apostołów, pochodzi z Pisma Świętego Składa się z: wezwania do Boga oraz próśb do Niego – trzech o sprawy wieczne
i czterech o sprawy wieczne.

MODLITWA OJCZE NASZ
Ojcze Nasz w języku polskim – Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo
Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na
ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode złego. Amen.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Übel. Amen.
Ojcze Nasz w języku francuskim
Notre Pere, qui es aux cieux:
que ton nom soiit santifice, que ton regne
vienne, que la volonte soit faite sur la terre
comme au ciel
Donne-nous aujourd huit, notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos affenes, comme nous
pardonnos aussi a ceux qui nos ont offenses.
Et ne nous sumets pas a la tentation, mais
delivre-nous du mal. Amen.

Ojcze Nasz w języku czeskim – Otče náš,
jenž jsi na nebesích:
Ojcze Nasz w języku hiszpańskim – Padre
posvěť se jméno tvé, přijď království tvé,
nuestro, que estás en los cielos:
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
santificado sea tu Nombre, venga tu Reino,
Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
hágase tu Voluntad así en la tierra como en el
Obraz: Paolo Veronese.
a odpusť nám naše viny, jako i my
Jezus Chrystus zwalcza plagi ze Św. Rochem cielo.
odpouštíme našim viníkům.
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy y
i Św. Sebastianem
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás
perdónanos nuestras deudas, así como
od zlého. Amen.
nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amen.
Ojcze Nasz w języku węgierskim – Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy:
Ojcze Nasz w języku portugalskim – Pai nosso que estais
szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod,
nos Céus:
legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
santificado seja o Vosso Nome, venha a nós o Vosso reino, feita
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
a Vossa vontade assim na terra como no céu.
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas
ellenünk vétkezőknek.
dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
E não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do Mal.
Amen.
Amém.
Ojcze Nasz w języku rosyjskim – Отче наш, Иже е на
не е ех:
Да
т т
м
е, да
дет а т е
е, да удет
л
к на не е
на емл .
Хле наш на ущный даждь нам дне ь,
та нам д лг
наша, к же мы та л ем д лжн к м наш м.
не ед на
кушен е, н
а на т лука аг .
Aм нь.
Ojcze Nasz w języku angielskim – Our Father, who art in
heaven:
hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Amen.
Ojcze Nasz w języku niemieckim – Vater unser, der Du bist im
Himmel:
geheiligt werde Dein Name, zu uns komme Dein Reich, Dein
Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
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Ojcze Nasz w języku włoskim – Padre nostro, che sei nei cieli:
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ojcze Nasz w języku greckim – Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς:
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες
ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς
ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ πονηροῦ. Amen.
Ojcze Nasz w języku łacińskim – Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat
voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis
debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Z ŻYCIA PARAFII...
Ewa Mazurek
CUDA WIANKI CZYLI WARSZTATOWO.
Zaczęło się. Ruszyły warsztaty rękodzieła w naszej
parafii. Początkowo z myślą o dzieciach i młodzieży ale
szybko dołączyli także dorośli.
Amelka, Karol, Kuba, panie: Ela, Bożenka, Janina, Emilia.
Za każdym razem dochodzi ktoś nowy. To bardzo cieszy.
A czy zastanawialiście się kiedyś jak powstaje wianek albo
stroik? Czy nie chcieliście przyozdobić grobu bliskiego

zmarłego ładnym, oryginalnym stroikiem, takim, którego
nie sprzedają w ilościach masowych? Jeśli tak, to nadarza
się najlepsza okazja by samemu taką ozdobę wykonać.
Wszelkie potrzebne materiały są na miejscu, wystarczy
tylko trochę chęci i wyobraźni. A co i jak wykonać pokaże
pani Kazimiera.

PROCES TWÓRCZY

EFEKT KOŃCOWY

[fot.: Ewa Mazurek]

Na razie skupiamy się na ozdobach na groby ale powoli myślimy także o Świętach Bożego Narodzenia i różnych ozdobach z
nimi związanych.

Arleta Gosławska

KURS NA ANIMATORA W KRAKOWIE

W dniu 10.10, wraz z Julią Cypryjańską pojechałam
do Krakowa na "Wyższą szkołę animatora". Przez trzy dni
wspólnie się modliliśmy, śpiewaliśmy i uczyliśmy, aby po
10 takich spotkaniach zostać animatorem i móc prowadzić
własną grupę. Poznaliśmy świadectwa wiary innych ludzi,
zwiedziliśmy Kraków i odwiedziliśmy dom pomocy
społecznej. Bardzo nam się podobało i chętnie będziemy
uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.
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Bartosz Janda

DNI SKUPIENIA ZE ŚW. WINCENTYM A PAULO

W dniach od 24-26 października w Krakowie
w seminarium Księży Misjonarzy odbyły się dni skupienia
dla młodzieży męskiej. W tym czasie mieliśmy
zrozumieć co to na prawdę jest wiara i jak ona
pomaga ludziom. Wszyscy przyjechali dobrowolnie
na weekend i jak to powiedział ksiądz Jacek, który
prowadził rekolekcje: "pozwoliliście zamknąć się
w seminarium na cały weekend, gdzie w tym czasie
mogliście bawić się i spędzać czas ze znajomymi oraz
kolegami, mimo to wybraliście Pana Boga oraz
naukę i czas poświęcony dla Niego i o Nim ". Te
wspaniałe słowa podbudowały nas na duchu i może
na początku trochę żałowaliśmy tej decyzji, to
jednak (w moim przypadku) szybko ona sie
zmieniła. Spędzając prawie trzy dni w seminarium
doświadczyliśmy wielu ciekawych i wartościowych
rzeczy. To właśnie tam, nasz Ksiądz Maciej Mroczek
przez 7 lat przygotowywał się aby zostać
Misjonarzem. Pogłębiając tam naszą wiarę wiele
osób zdało sobie sprawę, kim chce być w życiu. Jak
tak naprawdę Bóg na nas patrzy i ze zawsze możemy
z nim "porozmawiać" w duchu. Wspomniane dni

skupienia oceniam na meeeega przeżycie i serdecznie
polecam na uczestniczenie w takich wydarzeniach.

Czcicielka św. Ojca Pio
OJCIEC TOMASZ KRYGER GOŚCIEM GRUPY MODLITWY OJCA PIO
30 października b.r. odbyło się kolejne już
spotkanie grupy modlitewnej św. Ojca Pio. Nie było to
jednak takie zwyczajne spotkanie, gdyż gościliśmy Ojca
Tomasza Krygera, kapucyna.
Wyjątkowe było również to, że obejmowało nabożeństwo
różańcowe, Mszę świętą, nabożeństwo z modlitwą
o uzdrowienie i samo spotkanie.
Ojciec Tomasz
przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił krótką homilię na

temat szóstego zmysłu, z którym się rodzi każdy człowiek,
a mianowicie wiary.
Na spotkaniu, przy herbacie i ciastku, nauczyliśmy się
nowej pieśni. Dzieliliśmy się naszymi radościami, troskami
planami na przyszłość. Nie zabrakło również paru nowych,
młodych uczestników, którzy być może zostaną
w przyszłości czcicielami świętego stygmatyka?

ZROBILIŚMY RABAN, CZYLI O WINCENTYŃSKIM SPOTKANIU MŁODYCH - WROCŁAW 2014..
Idźcie, zróbcie raban! Zrobiliśmy. Bogu dzięki
wszystko udało się. Śmiało możemy powiedzieć, że był to
piękny czas modlitwy, uwielbienia, radości i zabawy
młodzieży wincentyńskiej. Centrum każdego dnia
stanowiła Eucharystia. Dodatkowo koncerty (ks. Jakub
Bartczak, Kapela N, Lazaryści i Magdalenki), pokaz filmu
(The human experience), nabożeństwo różańcowe
(z prezentem - dziesiątka różańca ze św. Wincentym
a Paulo), praca w grupach, niespodzianka (rejs statkiem),
dobre posiłki, noclegi, przewóz autobusami (TB), rozmowy,
spacery z pewnością na długo pozostaną w pamięci tych, co
zrobili raban. W spotkaniu uczestniczyło 15 grup
przyjezdnych (Bydgoszcz, Sopot, Ignaców, Pabianice,
Tarnów, Kraków, Nowy Targ, Grodków, Żmigród, Gozdnica,
Przewóz, Słubice, Kunowice, Skwierzyna, Karłowice
Wielkie), co dało prawie 150 osób. Dodatkowo większość
grup przyjechała z księżmi opiekunami (ks. Krystian
Połomski CM, ks. Konrad Jaworecki, ks. Tomasz Dulski CM,
ks. Paweł Jakób CM, ks. Bogdan markowski CM, ks.
Krzysztof Śliwa CM, ks. Artur Kidoń CM, ks. Daniel Łuczak
CM, ks. Jerzy Tyrak CM, ks. Andrzej Gieroń CM, ks. Piotr
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Klimczak CM, ks. Jacek Piotrowski CM i oczywiście ks.
Kryspin Banko CM - Wizytator Polskiej Prowincji
Zgromadzenia
Misji.)
i
siostrami
miłosierdzia.
Aż dziewięciu kleryków przybyło z Krakowa. Nie można
pominąć ks. Krzysztofa Wałaszka CM - Ekonoma, który
dofinansował spotkanie młodych i księży proboszczów; ks.
Stanisława Basiuka CM i ks. Mariusza Bradło CM, którzy
zgodzili się na zorganizowanie tak wielkiego wydarzenia.
Nieocenioną pomoc okazali wolontariusze z naszych
wrocławskich parafii misjonarskich: studenci i lektorzy
z Oporowa oraz schola, lektorzy i panie z kawiarenki
z Krakowskiej (p. Iwona Błąkała, p. Jadwiga Sobczak,
p. Urszula Awdziej, p. Magdalena Cypryjańska, Weronika
Zielińska, Arleta Gosławska, Julia Cyryjańska, Agnieszka
Zielińska, Klaudia Świder, Maciej Łaś, Wojciech Wajda, Piotr
Koruba, Sebastian Skowron, Mateusz Nowakowski wraz
z Urszulą Górską, Marcin Augustyniak) oraz młodzież
z Grodkowa (Angelika Bar, Magdalena Bar i Mariusz
Krzysztofik). Organizatorami XVII Wincentyńskiego
Spotkania Młodych byli: ks. Jakub Hiler CM i ks. Maciej
Mroczek CM.

Weronika Musielak (Żmigród)
W zjeździe Młodzieży Wincentyńskiej brałam
udział pierwszy raz i jestem pod wrażeniem całej
organizacji. Wszystko było świetnie przygotowane. Widać,
że organizatorzy zjazdu włożyli dużo pracy. Przez
wszystkich zostaliśmy przyjęci bardzo miło, można było
wyczuć przyjazną atmosferę emanującą i od księży jak i od
młodzieży z innych miejscowości. Cieszę się, że mogłam
wziąć udział w tym wydarzeniu i mimo, że dla mnie był to
pierwszy taki zjazd, to na pewno nie ostatni.
Katarzyna Tobolska (Żmigród)
Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej wspominam
bardzo miło. Ludzie, których tam poznałam okazali się
bardzo
sympatyczni.
Przez Parafie św. Anny i św. Józefa, prowadzone przez
Księży Misjonarzy zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie.
Wszyscy organizatorzy włożyli dużo pracy i serca, aby
uczestnicy zjazdu czuli się jak najlepiej. Oczywiście wyszło
im to w stu procentach. Na koncertach bawiłam się
znakomicie. Przez świetną zabawę i masę pozytywnej
energii wraz z innymi mogliśmy wysławiać Pana. Wspólna
modlitwa i uczestnictwo w Eucharystii pozwoliło mi zbliżyć
się do Pana Boga. Pierwszy raz brałam udział w Zjeżdzie
Młodzieży Wincentyńskiej, ale jestem przekonana, że nie
ostatni. WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJĘ I SERDECZNIE
POZDRAWIAM!
Do
zobaczenia!
Maciej Golemo (Żmigród)
Na Spotkaniu Młodzieży Wincentyjskiej byłem
w tym roku po raz pierwszy i jestem zachwycony! Nie było
czasu na nudę. Był Ksiądz raper, Kapela , Magdalenki no
i oczywiście LAZARYŚCI. Jestem naprawdę zauroczony
pozytywną energią kleryków i księży. Za rok też na pewno
tam pojadę.

Weronika Zielińska (Wrocław)
„Idźcie i zróbcie raban!” - powiedział papież
Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio.
I właśnie, aby realizować tę myśl Ojca Świętego młodzież
Wincentyńska z całej Polski spotkała się w dniach 1719.10.2014 we Wrocławiu na Zjeździe Młodzieży
Wincentyńskiej. Odwiedziła nas młodzież z Krakowa,
Tarnowa, Nowego Targu, Pabianic, Ignacowa, Bydgoszczy,
Żmigrodu, Karłowic Wielkich, Gozdnicy, Przewozu,
Skwierzyny, Słubic i Kunowic, wraz z opiekunami. Oprócz
młodzieży gościliśmy również Księdza Wizytatora, księży
misjonarzy oraz siostry szarytki.
Tegoroczny zjazd organizowany był przez dwie
wrocławskie parafie - św. Anny na Oporowie, oraz naszą parafię św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Krakowskiej.
W czasie zjazdu młodzież uczestniczyła w kilku
koncertach: ks. Jakuba Bartczaka, Lazarystów, KapeliN oraz
zespołu Magdalenki. Drugi dzień zjazdu był bardzo
intensywny, ale obok wspólnej Eucharystii
i pracy
w grupach znalazł się czas na projekcję filmu pt.”The
Human Experience”, a także spacer po Wrocławiu, który
rozpoczął się rejsem stateczkiem po Odrze.

Maja Jadwiga Łopatka (Kraków)
Dla mnie ten Zjazd od początku był wielkim
przeżyciem. To był mój pierwszy zjazd, na którym byłam od
kilku lat, bo miałam krótka przerwę I nie żałuje, że się na
niego wybrałam, pomimo tego, że wiedziałam, iż na pewno
nie będzie nikogo, kogo mogę znać (te czasy już minęły).
Zjazd według mnie był doskonale dopięty na ostatni guzik.
Wszystko przemyślane, ułożone z głowa, Msze święte,
czytania, kazania, modlitwa różańcowa, koncerty
niespodzianka, której nikt się nie spodziewał, klimat, jaki
został stworzony przez Was Księży, chłopaków ze
Stradomia i nas uczestników - cos wspaniałego. Na pewno
często będę wracać myślami do Wrocławia i tego czasu
spędzonego jeszcze bliżej Boga:-)
Myślę, ze ten Zjazd mi dodał jeszcze więcej wiary i odwagi,
która trzeba mieć, żeby pokazać, że Bóg naprawdę istnieje
i nie wyrzec się Go, kiedy przyjdzie dzień, aby stawić czoła
wszystkim Jego przeciwnikom.
Marcelina Zgama (Nowy Targ)
Było to moje pierwsze tego typu spotkanie w życiu.
Nigdy wcześniej nie miałam okazji być na Zjeździe
Młodzieży Wincentyńskiej. Przyznam szczerze, że pierwsze
myśli, kiedy się dowiedziałam że mam możliwość jechać,
były związane z tym kto tam będzie, że to Wrocław, trochę
daleko, no i jak się odnajdę wśród tylu nowych ludzi.
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Wiedziałam tylko, że mamy zrobić raban (nawet księdza
organizatora nie znałam ). No właśnie, tylko w jakim
sensie raban?? Kiedy weszliśmy do kościoła (nieco
spóźnieni ) od razu poczułam tę mooooc i niesamowitą
energię bijącą od śpiewającej wówczas Kapeli N. Samą
muzykę było słychać już od samego przystanku
autobusowego  Wcześniej pełna obaw, że nie trafimy,
poczułam się niesamowicie szczęśliwa, że to już tu. To co
się działo w świątyni było lepsze niż koncert Madonny,
słowo daję!  Czułam tę obecność Boga, już od samego
progu, pośród młodych ludzi, uśmiechniętych, pełnych
optymizmu i radości. Od razu wiedziałam, że to jest właśnie
to! Ten właśnie RABAN. Pierwszy koncert to tylko
zapowiedź tego, co się działo w kolejnych dniach.
Niesamowici ludzie, wspaniała atmosfera, jednym słowem
BOSKI czas! Ale tak dosłownie..  Przeżyty wspólnie
z Jezusem, św. Wincentym i papieżem Franciszkiem. I do
tego piękny jesienny krajobraz Wrocławia. Cud, miód
i malina  Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy...
Ale w sercu wciąż trwa. I tak naprawdę dopiero się
zaczyna.. raban jaki od dziś będziemy robić w naszej
nowotarskiej parafii. Przesiąknięci miłością Chrystusa,
dzięki któremu przeżyliśmy te dni właśnie we Wrocławiu,
będziemy zarażać młodych ludzi pozytywną energią.
Z niecierpliwością czekam na kolejne spotkanie! Miejmy
nadzieję, że Pan Bóg pozwoli mi go doczekać 
Pamela Kaczmarczyk ("Magdalenki")
Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej we Wrocławiu był
dla nas przepięknym czasem. To był nasz pierwszy tak
wspaniały koncert. Te emocje, które nam towarzyszyły,
radość, ta energia, którą dostaliśmy od młodzieży jest po
prostu wspaniałym darem od Boga i nie da się tak po
prostu tego wszystkiego udawać - to co się tam działo było
pod każdym względem prawdziwe. Jesteśmy wdzięczni
przede wszystkim Panu Bogu, że możemy tworzyć coś tak
wspaniałego czym jest nasz zespół, bo widzimy z biegiem
czasu jak wiele dajemy innym ludziom - i tak właśnie było
we Wrocławiu. Daliśmy mnóstwo pozytywnej energii od
siebie, a od młodzieży, księży, wszystkich tam obecnych
dostaliśmy jej dwa razy więcej. Dla nas to było niesamowite
przeżycie, które utkwi nam w pamięci na zawsze i
będziemy je bardzo miło wspominać, bo każda część tego
spotkania była wspaniała i idealnie dopracowana.
Zrobiliśmy niezły RABAN, a wszystko dla Pana Boga.
Dziękujemy wszystkim razem i każdemu z osobna, ale
przede wszystkim księdzu Maćkowi za zaproszenie. Mamy
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nadzieję, że jeszcze się z Wami spotkamy na jakimś naszym
koncercie
Paweł Kułak (Skwierzyna)
"Nie był to mój pierwszy Zjazd, więc bez fałszu
przyznam, że najlepiej zorganizowany, w jakim
uczestniczyłem. Sprawy organizacyjne, transport między
noclegiem, oraz po różnych częściach miasta sprawnie
skoordynowane, bardzo dobrej jakości jedzenie, którego
nigdy nie zabrakło, a wręcz było w nas wmuszane,
połączone z całym dniem pełnym atrakcji oraz zaskakująco
kreatywną "niespodzianką" zostawiły we mnie same
pozytywne emocje. Nie można oczywiście zapomnieć
najważniejszym- kwestiach duchowych, wykonywanych w
pięknej oprawie muzycznej, jak i z asystą licznych
członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Sądzę, że tegoroczni
organizatorzy ustawili poprzeczkę bardzo wysoko, za co
jesteśmy im wszyscy wdzięczni. Życzymy również ich
następcom, by wzbili się na równy pułap.
Antoni Kułak (Skwierzyna)
Zatem, tegoroczne wincentynskie spotkanie
młodych odbyło sie we Wrocławiu. Osobiście bardzo mi sie
podobało, z rożnych powodów m.in. dlatego bo można było
poznać zawrzeć wiele nowych znajomości oraz spotkać sie
z osobami dawno nie widzianymi. Następnie występy
zespołów Lazaryści i Magdalenki wspaniale budowały
nastrój całego spotkania. Właśnie dzięki takim zjazdom
można pokazac, że chrześcijaństwo nie jest
czymś
odpychającym, ze jest tez czymś atrakcyjnym.
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PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybyszewska

NADZIEJA NA WIECZNY ODPOCZYNEK

Listopad napawa nas spokojem wewnętrznym,
skłania do przemyśleń. Wynaleźliśmy wiele sposobów na
ratowanie śmiertelnie chorych. Upiększamy nasze
mieszkania i potrafimy wytwornie jadać. Czujemy się
życiu tak pewnie, jakby miało się ono nigdy nie skończyć.
Ale jest to oszukiwanie siebie. Codziennie słyszymy
śmiertelnych wypadkach. W naszym otoczeniu przyjaciele,
dobrzy znajomi zapadają na ciężkie choroby i umierają.
faktu śmierci, która nikogo nie oszczędza, musimy nauczyć

Bolesław Dobrowolski

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH

W naszym Kościele Katolickim obchodzony jest
uroczysty dzień, wspomnienie ludzi którzy swoim
pobożnym życiem zasłużyli sobie na szczęście wieczne
w niebie.
To święto ma swoją ważność w tym, że jest jakby
podsumowaniem całego roku liturgicznego w Kościele, bo
kończy się jakiś okres czasu, aby zacząć życie od nowa.
Obchodzimy też dzień i wspominamy ludzi zmarłych,
którzy odeszli do wieczności, a niektórzy z wielu
potrzebują naszej modlitwy.
Nie znamy czasu i dnia, kiedy to dołączymy do
grona naszych poprzedników, mało w tej sprawie myślimy
z powodu pewnego lęku!
Ten dzień stanie się najważniejszy w naszym życiu,
albowiem będzie to spotkanie z Panem Bogiem. Pan Jezus
przed swym odejściem powiedział do uczniów: Właśnie
przyszedłem na tą chwilę, a gdy ta chwila nadeszła. To
ostatnie słowa Pana Jezusa były: „Ojcze w Twe ręce oddaję
ducha mojego.”
Bo przecież to jest najważniejsze, aby oddać
swojego ducha Bogu Ojcu! My też tak powiemy!
Są ludzie, którzy są przygotowani na tę chwilę. Do
nich należą ci, którzy rano i wieczór klękają do modlitwy,
modlą się też na różańcu, świętem dla nich
jest
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się żyć. To, co zachowuje swą wartość w chwili śmierci, ma
również wartość w trakcie życia. Na przykład przyjaźń
i miłość. Kto był kochany, kto doświadczył prawdziwej
przyjaźni, może umrzeć wdzięczny, ponieważ
jego życie było piękne. Kto wierzy, kto czuje się kochany
przez Boga, kto uważa się za przyjaciela Boga, może żyć
i umrzeć pełen nadziei na wieczny odpoczynek.

przebywanie w kościele, czytają Pisma Święte i gazetkę
parafialną.
Ci, którzy teraz nie dbają o swoją duszę … dla nich
ten dzień będzie tragiczny … gdy ujrzą Pana Boga będą
wielce zatrwożeni, że muszą odejść od Jego oblicza i nie
zostaną w Niebie.
Potępienie jest największą klęską człowieka i nawet
się nie godzi, aby komuś życzyć takiego stanu nawet
takiemu, kto nam wyrządził wielką krzywdę, bo sąd należy
wyłącznie do Pana Boga.
Pasterze Kościoła prowadzą nas do Boga i do
szczęścia wiecznego, bo kto posiada dobro ten rozdaje
dobro, a kto ma zło to nic innego dać nie może.
Największymi rozdawcami dobra są Jezus i Maryja, bo w
Nich zgromadziła się największa miłość Boża. Jezus
potwierdził to swoim życiem i swoją męką, a Maryja
licznymi cudami.
Jezus powiedział: „Kto mnie miłuje, będzie
przestrzegał moją naukę która pochodzi od Boga Ojca, a
przykazania jego służą człowiekowi.”
Warto zapoznać się z psalmem 119.
Razem ze Świętymi będziemy się cieszyć swoim
życiem teraźniejszym i przyszłym. Alleluja

Ewa Mazurek

"WIGILIA"

Wigilia. Słowo to, przywodzi nam na myśl
w pierwszej chwili wigilię Bożego Narodzenia. Ale wigilia,
to przede wszystkim (z łac. vigilia – czuwanie, straż)
rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia
poprzedzającego. W Kościele katolickim jest częścią każdej
uroczystości (w tym niedzieli).
To od nas samych zależy jak spędzimy ten czas. Czy
chcąc przeżyć coś wielkiego, w dniu świątecznym,
odpowiednio się do tego przygotujemy.
Już wkrótce nadarzy się okazja by móc dobrze
i świadomie przeżyć kolejną wigilię. Wigilię Uroczystości
Wszystkich Świętych. Uroczystość ta, to oddanie czci
wszystkim świętym w niebie, tym znanym jak również tym
bezimiennym. Myślę, że warto zastanowić się jak można
pożytecznie wykorzystać ten czas. Może powinniśmy
pomyśleć o naszym świętym patronie? Poświęcić trochę
czasu by poznać innych, znanych bardziej lub mniej,
świętych? Obejrzeć lub poczytać ich biografie?
Zorganizować „bal wszystkich świętych” lub modny
w ostatnim czasie orszak? Możliwości jest naprawdę wiele.
Wystarczy tylko chcieć.
Niestety od jakiegoś czasu próbuje się nam narzucić
tylko jeden sposób spędzenia wigilii Wszystkich Świętych.
Nie chrześcijański. Wypływający z pogańskiego stylu życia.
Tylko, czy my, chrześcijanie musimy godzić się na to?
Przecież jesteśmy dziećmi światłości. Ku światłości
wyswobodził nas Chrystus!
Nie możemy się godzić by ciemność rządziła nami.
Czy urządzanie festiwalu śmierci ma być dla nas rozrywką?
Nie, moi drodzy. Przypatrzmy się
zatem i wybierzmy sami.
Halloween, bo o nim mowa, jak już
zapewne się domyślamy, to „festiwal”
pochodzący ze Szkocji a obchodzony w wigilię
Wszystkich Świętych, czyli 31 października.
Święto Halloween zapoczątkowali
Celtowie, którzy zamieszkiwali obecne tereny
Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i płn. Francji.
Celtyccy kapłani, nazywani druidami, czcili w tym dniu
w szczególny sposób boga śmierci Samhain. Tak więc, dzień
ten, stał się świętem śmierci, gdyż tego dnia bóg celtycki
wywoływał duchy złych zmarłych, którzy odeszli w ciągu
ostatniego roku. Według celtyckich wierzeń, w tym czasie
złe duchy wędrowały po wsiach dokuczając ludziom.
Celtowie spodziewali się prześladowań ze strony złych
duchów, co wcale nie było dla nich czymś zabawnym. Bali
się tego wieczoru bardziej niż jakiegokolwiek innego dnia
roku. Złe duchy wieczorem były wszędzie. Mówiono, że
różnego rodzaju zaklęcia i czary podczas wigilii „Samhain”
posiadały szczególną moc.
Celtowie mieli swoich satanistycznych kapłanów
nazywanych druidami. Owi kapłani 31 października
chodzili od zamku do zamku domagając się jedzenia, a ci,
którzy im odmówili byli przeklinani. Niejednokrotnie
zdarzało się, że kapłani żądali ofiary z ludzi, głównie
chodziło o młode dziewczęta, które następnie były
składane w ofierze szatanowi poprzez spalenie na stosie.
Jeżeli wydana dziewczyna zyskiwała ich aprobatę, zapalali
świecę uczynioną z ludzkiego tłuszczu i wkładali ją do
wyrzeźbionej głowy Jacka 0-Lanterna, co miało chronić

wszystkich domowników od demonów. Jeśli oczekiwania
nie zostały zaspokojone następował czas trików, czyli
sztuczek. Na drzwiach wejściowych do domu zawieszali
heksagram, który był znakiem, że szatan lub jego demony
mogą tej nocy bezkarnie gnębić ludzi, nawet zabijając
któregoś z domowników. Uderzenia i dźwięki muzyki
ogłaszały rozpoczęcie wędrówki kapłanów, dodatkowo
wprowadzając atmosferę strachu. Często druidzi napadali
na swoje ofiary, mordując je, a następnie składając
w ofierze. Celtyccy kapłani byli ludźmi kontrolowanymi
przez szatana – posiadali niezwykłą, dziwną a zarazem
straszną moc.
Owa noc była nasycona wszelkiego rodzaju
sztuczkami czarnej magii. Nieodzownym atrybutem święta
Halloween były noszone przez kapłanów duże rzepy,
ponacinane na podobieństwo demonów. Po przybyciu
Celtów na kontynent
północno-amerykański rzepę
zastąpiono dynią. Wierzono, że każdy kapłan celtycki jest
pod władzą demonicznego ducha, który go osobiście
prowadzi i kieruje nim. Nieodzownym elementem
Halloween były przeraźliwe czarne stroje. Zwyczaj ten
wywodzi się z przekonania, że właśnie tej nocy duchy
zmarłych włóczą się po ziemi. Celem stroju miało być
zmylenie złego ducha, by myślał, że jest to jeden z duchów
i pozostawił takiego człowieka w spokoju.
A jak dzisiaj obchodzone jest Halloween? Również
koncentruje się ono na ciemności, śmierci, strachu i złu!
Czy fakt, że nasze dzieci przebieramy za potwory,
kościotrupy, wróżki czy inne strachy nie powinien
wydawań nam się niepokojący. W ten sposób zapraszamy
demony, otwieramy im drogę do serc naszych
aniołków, które mają przecież służyć Bogu.
Często z uśmiechem na twarzy uspokajamy nasze
sumienia twierdząc, że to tylko niewinna zabawa.
Ale czy właśnie nie od tego zaczynają się później
różnego rodzaju kłopoty, choroby, lęki a nawet
zniewolenia? Ten wieczór zawsze
był
poświęcony czarnej i złośliwej magii. „Biblia
Szatańska” wyraźnie mówi, że Halloween jest ich
największym świętem. W książce pt. „ See free to serve
Christ” („Uwolniony, by służyć Chrystusowi”), napisanej
przez Doreen Irving (która praktykowała okultyzm)
czytamy: „Prawdziwi czarodzieje cieszą się gdy
chrześcijanie biorą udział w demonicznych tradycjach.
Bardzo często demony mają dostęp do wielu ludzi. Czy
myślicie, że TRICK or TREAT – to przeszłość bez żadnego
znaczenia? W USA okultyzm nieustannie zabija w czasie
Halloween. W Australii media podają o powtarzających się
corocznie ofiarach składanych z ludzi w Melbourne
i Brisbane.”
Drogi czytelniku, decyzję jak spędzisz, Ty i Twoja
rodzina, w tym i następnych latach, wieczór wigilijny 31
października, pozostawiam Tobie, który bierzesz
odpowiedzialność za zbawienie nie tylko swojej duszy, ale
również duszy Twojego dziecka. Nie musisz zabraniać
dziecku zabawy, ale może warto ten czas spędzić właśnie
z nim?
Na zakończenie cytat z Biblii: „Wszystko badajcie,
a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma
choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-23).
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Katarzyna Zielińka

TAJEMNICA SZCZĘŚĆIA

Myślę, że każdy z nas na pytanie
„Czy chciałbyś/abyś poznać tajemnicę
szczęścia?”,
odpowiedziałby:
„Tak,
oczywiście.” Bo wiadomo, że każdy
człowiek dąży w życiu do szczęścia –
pragnie szczęścia i podświadomie lub
nie, w różny sposób szuka go na drodze
swego życia aby doświadczyć stanu
szczęśliwości.
Co to jest szczęście? Przez
prawdziwe
szczęście
uważa
się
zazwyczaj stan kiedy zostaje osiągnięty
cel. „Dla człowieka celem najwyższym
jest pełnia dóbr, niezmącona radość i
zaspokojenie
najszlachetniejszych
aspiracji. Taka perspektywa należy do
dążeń właściwych jego naturze. To
szczytowe osiągnięcie dokonuje się po śmierci przez
bezpośrednie, uszczęśliwiające oglądanie istoty Boga.
Pismo święte nazywa to szczęście widzeniem Boga "twarzą
w twarz" (1 Kor 13,12).”
A co to jest to jest tajemnica? „Tajemnica jest rzeczą
ukrytą, której człowiek nie potrafi poznać o własnych
siłach. Język łaciński używa w takich przypadkach terminu
"misterium". Ujmuje w nim sprawy nadprzyrodzone.
Tajemnica w sensie religijnym oznacza prawdę objawioną
przez Boga, której ludzki umysł nie jest w stanie ogarnąć.
Takie prawdy można poznać jedynie w świetle wiary
świętej. Niektóre z nich pod wpływem Bożego światła
można częściowo zgłębić. Jednak zgłębienie wielu z nich
przekracza
granice
ludzkiej
kompetencji.
Do
niezgłębionych prawd religijnych należy między innymi
tajemnica Trójcy Przenajświętszej.”
Tajemnica szczęścia, którą pragnę Wam przybliżyć
jest darem samego Boga, który ofiarował ją tym, którzy

szczerze go miłują i naśladują. Dla tych,
którzy odkrywają, że naśladowanie Boga,
szczególnie w cierpieniu przybliża nas do
Nieba a tym samym do szczęścia, które
mierzy się krzyżem.
Tajemnica szczęścia to zbiór
piętnastu modlitw, które otrzymała św.
Brygida Szwedzka podczas wizji Chrystusa
w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.
Jak wynika z przekazów, Brygidę
zastanawiało ile ciosów otrzymał Chrystus
podczas swej męki. W czasie objawienia
usłyszała od Niego samego następujące
słowa:
„Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów.
Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką,
zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś Maryjo
wraz z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego
roku w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę.”
Tak więc, modlitwy te odmawia się codziennie przez rok.
Mają one niezwykłą siłę oddziaływania. Nie należy ich
jednak traktować w sposób magiczny. Odmawianie tych
modlitw ma bowiem stać się dla nas źródłem łask.
Chrystus, każdemu kto przez rok będzie z wiarą
pobożnością odmawiał te modlitwy zostawił wspaniałe
obietnice. Chodzi o wielkie sprawy Boże, zmierzające do
uszczęśliwienia człowieka.
OTWIERAJĄC SWOJE SERCE W KONTAKCIE Z BOGIEM,
ODKRYJESZ TAJEMNICĘ PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA, KTÓRE STANIE SIĘ
TWOIM UDZIAŁEM. ALE NIE TYLKO TWOIM. PODZIEL SIĘ TYM NABOŻEŃSTWEM Z INNYMI.
http://tajemnica-szczescia.pl
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/sw_brygida/ts_logo.
htm

wywiad...
JMV (WINCENTYŃSKA MŁODZIEŻ MARYJNA)
Z s. Jolantą - siostrą Miłosierdzia rozmawiała Julia
Cypryjańska.
– Czym jest Młodzież Maryjna?
– W jednym z objawień, Matka Boża powiedziała, że
pragnie, aby powstało stowarzyszenie dzieci i młodzieży,
które by ją czciło i naśladowało. Właśnie to jest Młodzież
Maryjna, która od tamtej pory istnieje na całym świecie w
dziewięćdziesięciu jeden krajach i jest najliczniejszym
katolickim młodzieżowym stowarzyszeniem.
– Czym się ono zajmuje?
– Przeważnie co tydzień są organizowane spotkania. Każde
takie spotkanie opiera się na czterech
filarach. Pierwszym jest modlitwa w
różnych formach. Może być to modlitwa
ustna, adoracja albo śpiew. Drugi filar to
formacja, czyli nauka. Trzecim jest radość.
Dzieci bawiąc się, również się uczą.
Natomiast czwartym elementem jest
działanie. Dzieci włączają się w liturgię w
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kościele, organizację jasełek, wyjścia do ośrodków pomocy
społecznej, pielgrzymki, wycieczki. Działają również w
swoim środowisku, choćby pomagają mamie w domu, czy
koleżance w szkole. Dawanie dobrego przykładu jest
niesamowicie ważne.
– Czego młodsze dzieci mogą się nauczyć na
rekolekcjach?
– Przede wszystkim jak być człowiekiem, czerpiąc wzór od
Maryi. Umieją powiedzieć dziękuję, przepraszam,
zauważają piękno świata, który je otacza, dostrzegają
potrzeby innych ludzi, uczą się również modlitwy.
– Kim są animatorzy?
– To przede wszystkim świadkowie
zaprzyjaźnienia się z Matką Bożą i właśnie
oni są tymi, którzy jako starsi koledzy
opiekują się młodszymi dziećmi i pokazują
im Maryję. To oni prowadzą spotkania,
pomagają
siostrom,
kapłanom.
Współpracują z nami i z dziećmi.
– Co trzeba zrobić aby zostać

animatorem?
– Na początku trzeba po prostu chcieć. Czuć się
odpowiedzialnym za innych. Piąte przykazanie kościelne
mówi, że należy troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła. Nie chodzi tu tylko o dawanie pieniędzy
i pokazanie proboszczowi, że gdzieś tam jest dziura w
płocie. Potrzebą Kościoła jest umacnianie wiary.
Animatorzy w prosty sposób tłumaczą dzieciom Biblię.
Warunkiem, aby zostać animatorem jest ukończenie Szkoły
Animatora.
– Czy Szkoła Animatora to również rekolekcje?
– Nie nazwałabym tego rekolekcjami, bo to całkiem co

innego. Chociaż tu też nie tylko uczymy się, słuchamy
wykładu, ale również się modlimy. Zatrzymujemy się przed
Jezusem, uczestniczymy we Mszy Świętej, w adoracji. Są to
elementy rekolekcji, ale tylko elementy.
– Jeśli ktoś chce się zapisać na Szkołę Animatora albo
na rekolekcje, to gdzie powinien szukać informacji?
– Należy zgłosić się do siostry lub księdza, do którego
uczęszcza się na spotkania, aby mógł przekazać listę
nazwisk do mnie. Oprócz tego, o Szkole i rekolekcjach
można przeczytać na stronie internetowej Młodzieży
Maryjnej.
– Dziękuję za rozmowę.

POEZJA…
Zofia Sabat

POLSKO, OJCZYZNO NASZA…

Polsko, Ojczyzno Nasza…
Któraś została Nam z Nieba dana, a już tyle razy mękami nękana,
dziś Naród Twój chce, abyś więcej ran wojny nie odnawiała…
Rodaka-Polaka na Tron Papieski dałaś, abyś w łączności z Nim dla świata wzorem pokoju została…
kurs języka włoskiego...

Jak będzie podwójnie jesteś?
... Jesteśmy ...
Zapraszamy młodzież na kurs języka
włosiego. Zajęcia prowadzi ks. Stanisław
Basiuk CM

KONKURS RÓŻAŃCOWY...
I miejsce: Kornelia Stachurska
II miejsce: Michał Kowalewski
III miejsce: Jakub Gosławski
Wyróżnienia: Ksenia Biel, Adam Wójcik, Julia Pasińska, Martna Wójcik, ,Dariusz Michalak, Oliwia Michala,
Bartosz Tynecki, Szymon Jasiorski, Emilia Kiryn, Janina Cupta i Elżbieta Gawęcka. Gratulujemy!
co nas jeszcze czeka w listopadzie...
We wtorek, 18 listopada zapraszamy na otwarte spotkanie redakcji w kawiarecne o godz. 18.45.
W czwartek, 27 listopada przypada święto matki bożej od cudownego medalika. Zapraszamy na
uroczystą Eucharystię o godz. 18.00, w czasie której będziemy modlic się w intencji ks. Andrzeja
Siemińskiego CM, który będzie świętował swoje imieniny.
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI
ŚWIĄTYNNYCH – 11/12
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
Znajdujący się między gmachem Uniwersytetu Wrocławskiego a gmachem Zakładu Narodowego
Ossolineum, kościół Najświętszego imienia Jezus, zwany potocznie kościołem uniwersyteckim, oprócz
jednego ołtarza głównego posiada jedenaście ołtarzy bocznych mieszczących w swoim centrum
obrazy. Wśród nich warto zwrócić uwagę na tylne kaplice,
w których odnajdujemy obrazy
męczeństwa: Jezusa Chrystusa z Maryją i Św. Sebastiana.
OBRAZY MĘCZEŃSTWA JEZUSA CHRYSTUSA ORAZ ŚW. SEBASTIANA
Epoki gotyku, renesansu i baroku pozostawiły po sobie ślad w postaci nieustannie podziwianych obrazów. Artyści
odwołując się do wydarzeń z Biblii, Mitologii, czy legend, najbardziej lubili przedstawiać w swoich dziełach sztuki
wydarzenia dramatyczne, takie jak przykładowo sceny martyrologii. Postawiony wedle barokowych założeń obiekt, w
każdym ze swoich dwunastu
ołtarzy kryje obraz, a dwa z nich
przedstawiają właśnie sceny
męczeństwa: jeden – Jezusa
Chrystusa,
drugi
–
Św.
Sebastiana.
Na
pierwszym
Maryja stoi pod Krzyżem, na
Którym umiera przybity do
Niego Jezus Chrystus. W ten
sposób otwiera On wszystkim
drogę do Ziemi Obiecanej, co w
tle
akcentują
Aniołowie
podnoszący z otchłani Szatana
zmarłe
osoby.
Ponadto
Aniołowie towarzyszą Mu przy
Krzyżu, zbierają do kielicha Jego
cieknącą krew. Na drugim Św.
Sebastian umiera przywiązany
do drzewa i przeszyty strzałami
przez żołnierza. W ten sposób
ukazuje On swoje bezgraniczne
zawierzenie Bogu.
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek, Jacek Zieliński, Monika Krawczyk, Marta Krawczyk
Pomoc w korekcie: Katarzyna Zielińska
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46 tel. 71 342 69 70 e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl
Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
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