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Nowy Rok
Duszpasterski

ADWENT

BOŻE

NARODZENIE

Rok Życia
Konsekrowanego
BĘDZIE SIĘ
DZIAŁO ...

REKOLEKCJE ADWENTOWE...
SOBOTA, 6 XII
Msze święte z nauką rekolekcyjną o godz. 18.00
NIEDZIELA, 7 XII
Msze święte z nauką rekolekcyjną:
7.30; 9.30; 11.00 (dla dzieci); 12.30 i 18.00
Nabożeństwo rekolekcyjne: 17.30
Sakrament pokuty i pojednania: pół godziny przed
każdą Mszą św.
PONIEDZIAŁEK, 8 XII
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.30 – Msza św. z nauką dla dzieci
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
Sakrament pokuty i pojednania:
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 19.00–19.30
WTOREK, 9 XII
6.30 – Msza św. z krótką nauką rekolekcyjną (RORATY)
8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Sakrament pokuty i pojednania:
8.00–8.30; 17.00–18.00 i 19.00–19.300
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 19.00–19.30
ŚRODA, 10 XII
8.00 – Modlitwy poranne
8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.30 – Modlitwy wieczorne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną (RORATY)
Sakrament pokuty i pojednania: 8.00–8.30; 17.00–18.00

Nauki rekolekcyjne
wygłosi
O. Waldemar
Kowalczyk – paulin

A D W E N T W NASZEJ W PARAFII...
RORATY

W poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00
We wtorki i czwartki o godz. 6.30
W soboty o godz. 8.30

We wtorki i czwartki, po Mszy roratniej
zapraszamy uczestników na adwentowe śniadanie w
kawiarence.
CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
We wtorek, 2 XII w ramach Wieczystej Adoracji
Archidiecezji Wrocławskiej, w naszym kościele będzie
wystawiony Najświętszy Sakrament w godz. od 9.00 do
18.00. Zapraszamy do włączenia się w adorację.
Podane godziny i ulice są jedynie sugestią.
9.00 – 10.00 Parafianie z ulic Krakowskiej
i Wilczej
10.00 – 11.00 Parafianie z ulicy Więckowskiego
11.00 – 12.00

Parafianie z ulicy Brzeskiej

12.00 – 13.00

Parafianie z ulicy Chudoby

13.00 – 14.00

Parafianie z ulic Na Niskich Łąkach
i Okólnej
Parafianie z ulicy Kościuszki

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Parafianie z ulic Międzyrzeckiej
i Na Grobli
Parafianie z ulicy Rakowieckiej

17.00 – 18.00

Parafianie z ulicy Traugutta

DYŻURY PODCZAS ADORACJI
PANA JEZUSA
W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE...
Wtorek, 2 XII 2014 r.

Rozpoczęcie o godz. 900, na początku Adoracji
zostanie odmówiony Różaniec.
900 p. Julia Kupisz, p. Maria Wojtowicz i p. Janina
Cupta
1000 p. Barbara Zarzycka
1030 p. Teresa Wawryniuk
1100 p. Krystyna Sokół
1130 p. Bogumiła Kawczyńska
1200 p. Szczepan Nowakowski
1230 p. Elżbieta Gawęcka
1300 p. Elżbieta Sowińska
1330 p. Bolesław Dobrowolski
1400 p. Genowefa Śpiewak
1430 p. Józefa Szmyd
1500 p. Grażyna Kuropatnicka
1530 p. Elżbieta Drużkowska
1600 p. Elżbieta Miszczak
1630 p. Irena Gruk
1700 p. Bożena Panek
1730 p. Anna Nydza

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem o
godz. 1755
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NIEDZIELNA EWANGELIA...

7 XII - Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu
14 XII - J 1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa
21 XII - Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
25 XII - J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem
26 XII - Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
28 XII - Łk 2, 22-40 Dziecię rosło napełniając się mądrością

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
INTENCJA MISYJNA: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 2, 1-20. Narodzenie Pana Jezusa. Pasterze przy żłóbku.
ZDANIE DO POWTARZANIA:Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie (Łk 2, 7).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Bóg – dla nas ludzi i dla naszego zbawienia przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Słowa
dobrze nam znane, ale czy każdy z nas zdaje sobie w pełni sprawę z tego, kim jest to Dziecię? Oto w noc Bożego Narodzenia
nieśmiertelny Bóg rozpoczyna ludzkie życie jako bezradne dzieciątko. Narodził się dla każdego z nas, ale nie każdy chce Je
przyjąć. Nie każdy widzi – choć ma oczy do patrzenia, nie każdy słyszy – choć ma uszy do słuchania. Jednak wszystkim tym,
którzy Je [Słowo] przyjęli, daje moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, (…) którzy z Boga się
narodzili. Tylko pod warunkiem stania się dzieckiem Bożym można osiągnąć szczęście wieczne, a jest nim oglądanie Boga
twarzą w twarz. Bóg, rodząc się człowiekiem ukazał nam, jaką wartość ma ludzkie życie, jaką cenę ma godność człowieka.
Trzeba to pojąć, umysł ludzki może tego dokonać z pomocą Bożą. Człowiek sam nie jest w stanie, bez pomocy Bożej, osiągnąć
niczego, co godne jest Pana. Niepojęty Bóg nie jest Bogiem dalekim i abstrakcyjnym – oto w ponurą noc niewiary i zepsucia
staje się naszym bratem: rodzi się w stajence Bóg żywy, przynoszący nam zbawienie, światło prawdziwej wiary, kochający
i oczekujący odpowiedzi człowieka na Jego wezwanie. Rączki Bożej Dzieciny wyciągają się do nas, Ona nas wszystkich odradza,
topi lody egoizmu, zawiści, niesie pojednanie i przebaczenie. Św. Jan Apostoł i Ewangelista mówi: Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Dlatego z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy sobie nawzajem
życzenia pełne życzliwości i serdeczności. Życzymy sobie wzajemnie wszelkich dóbr. Niech Boże Dzieciątko zrodzone
w Betlejem pozwoli doświadczyć swej nieskończonej hojności i dobroci. Niech się raduje ziemia przed obliczem Pana, który
przyszedł !
ZADANIE APOSTOLSKIE NA GRUDZIEŃ: Zwracamy uwagę na wzmożoną dobroczynną działalność z okazji Bożego
Narodzenia. Oprócz braterskich kontaktów z otoczeniem wysyłamy i składamy życzenia, przygotowujemy paczki
mikołajkowe, świąteczne, przygotowujemy spotkania opłatkowe dla grup parafialnych itp.
PATRONKA MIESIĄCA GRUDNIA: NMP Niepokalana (8. XII)
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP został ogłoszony dn. 8. grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus”, wydaną przez papieża
Piusa IX. Maryja weszła w byt ludzki nie obciążona dziedzictwem grzechu pierworodnego. Od jego zmazy została ustrzeżona
dzięki powołaniu Jej przez Boga na Matkę Zbawiciela świata. Definicja dogmatyczna poleca, aby wszyscy wierni mocno i stale
wierzyli w naukę o Niepokalanym Poczęciu, gdyż prawda ta jest objawiona przez Boga. Prawda o Niepokalanym poczęciu jest
wyrazem powszechnej wiary Kościoła, czemu dają wyraz obchody święta Niepokalanego Poczęcia NMP.

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY...

Za rodziny, zwłaszcza wielodzietne, aby były otoczone należytym szacunkiem i miały zapewnione godne warunki utrzymania.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

INTENCJA GRUP MODLITWY: O łaskę osobistego nawrócenia w naszych wspólnotach.
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS w centrum

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...

OSTATNIE WEZWANIE. 5 XII, godz. 18.40 czas 75 min.
„Ostatnie Wezwanie” to film, którego główną bohaterką jest Matka Boża ukazana przez perspektywę objawień mających
miejsce w Medjugorie. Najważniejszym przesłaniem filmu jest wezwanie do jak najlepszego wykorzystania czasu, który nam
pozostał, do życia w łasce uświęcającej i głębokiej relacji z Bogiem, do życia w ewangelicznej gotowości na powtórne przyjście
Pana.
APOKALIPSA ŚW. JANA. OBJAWIENIE DNI OSTATECZNYCH. 12 XII, godz. 18.40 czas 95 min.
„„Apokalipsa świętego Jana” zamyka cyklu zrealizowanych w międzynarodowej koprodukcji telewizyjnych ekranizacji „Biblia".
to pierwszy w historii kina film, który zmierzył się bezpośrednio z tym tematem. Skupiają jednak uwagę bardziej na losach
autora ostatniej księgi Nowego Testamentu niż jej przesłaniu, chociaż podjęli próbę przedstawienia na ekranie wizji
opisanych w jego dziele. W roli Jana Apostoła wystąpił znakomity aktor irlandzki Richard Harris.
MARYJA Z NAZARETU CZ. I 19 XII, godz. 18.40 czas 95 min.
Scenariusz został oparty o przekazy ewangeliczne, ale znalazły się w nim też wątki fikcyjne. „Głównymi postaciami filmu są
trzy kobiety, których życia krzyżują się, ale które dokonują zdecydowanie innych wyborów… Ale w centrum jest Maryja
z Nazaretu…” — powiedział po pokazie filmu w Watykanie papież Benedykt XVI.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
KOMUNIKAT NA ROZPOCZĘCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Drodzy Siostry i Bracia,
Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli
Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym
Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on
przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja –
życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież
powiedział: „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne
łaski ale i grzeszności. W tym roku
pragniemy uznać i wyznać nasze
słabości, pragniemy też z mocą
pokazać światu ile wśród nas jest
świętości i żywotności. Jak wiele jest
świętości ukrytej w naszych
domach, klasztorach, ale przez to nie
mniej owocnej, która sprawia, że
konsekrowani są “żywymi ikonami
Boga” po trzykroć Świętego.
W całym świecie żyje
obecnie ok. 950 tys. osób
konsekrowanych,
czyli
sióstr
zakonnych, braci i ojców, osób
należących do Instytutów Świeckich
i do Indywidualnych Form Życia
Konsekrowanego.
Warto
sobie
uświadomić że jest ich ponad dwa
razy więcej niż kapłanów (410 tys.).
Wszystkie te osoby oddają całych
siebie na służbę Bogu i ludziom
poprzez naśladowanie Jezusa na
drodze rad ewangelicznych. Bez ich
świadectwa i poświęcenia trudno
sobie wyobrazić życie Kościoła.
Mówił o tym 2 lutego 2013 roku
papież
Franciszek:
Pomyślmy
jednak, co by było, gdyby zabrakło
sióstr zakonnych w szpitalach, na
misjach, w szkołach. Wyobraźcie
sobie Kościół bez sióstr zakonnych!
Nie można sobie tego wyobrazić.
One są tym darem, tym zaczynem,
który prowadzi naprzód Lud Boży.
W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych,
a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą
konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat
modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie Kościoła
i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż
współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich
słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich
szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola,
różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym
rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi
sakramentalnej
osób
konsekrowanych,
nawiedza

4

prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez
nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie
może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr
klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje
życie za nasze zbawienie.
Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą
sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego
poświęcenia się Bogu, którego
świadkami są osoby
konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę
powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery,
z założenia rodziny, dla większego
dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy
Was wszystkich, Bracia i Siostry, do
większego
zainteresowania
się
życiem
osób
konsekrowanych.
Często blisko waszych domów jest
jakiś klasztor, czy dom zakonny.
Zainteresujcie się codziennością
osób, które w nich żyją, nawiążcie
z nimi osobisty kontakt, spróbujcie
zrozumieć, dlaczego wybrali taką
drogę. Pomoże to w głębszym
zrozumieniu własnego powołania
oraz odpowiedzialności za dar życia,
który otrzymaliśmy wszyscy od
Boga.
W ciągu najbliższego roku
będzie
też
wiele
wydarzeń,
organizowanych po to, byśmy
uświadomili sobie lepiej rolę osób
konsekrowanych
w
Kościele.
Będziemy mogli poznać bogactwo ich
charyzmatów,
niezwykłe
życie
świętych, różnorodność dzieł, które
prowadzą. Niech to wszystko
prowadzi nas do dziękczynienia
Bogu, który nieustannie wzywa
kobiety i mężczyzn, by świadectwem
życia konsekrowanego potwierdzali
głęboką myśl świętej karmelitanki
Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł
Boga, niczego nie braknie. Bóg sam
wystarczy.”
Niech
Rok
Życia
Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę
adwentu, będzie również okazją do modlitwy za tych którzy
realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach
Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Życia
Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o nowe,
święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie
Kościoła.
16 listopada 2014 r.

Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego KEP

Jacek Zieliński

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
SAKRAMENT UZDROWIENIA

Wśród siedmiu znanych nam sakramentów, to
właśnie sakrament pojednania nazywany jest, i to nie przez
przypadek, sakramentem uzdrowienia. Dlaczego? Odpowiedź
znajdujemy w słowach wprowadzenia do Rytuału obrzędu
pokuty: „Podobnie jak różne i rozliczne są rany, które grzech
powoduje w życiu jednostki i społeczności, tak różne są
lekarstwa, które przynosi nam pokuta” (7).
Z powyższych słów wprost wynika, że konsekwencją
grzechu będącego wykroczeniem przeciw Bogu i człowiekowi
jest rana. Rana, która skutkuje osłabieniem sił duchowych,
może przybrać różnorodną postać: osłabienia poczucia
własnej godności, niewłaściwego postrzegania samego siebie
(jestem grzesznikiem i nie ma dla mnie ratunku)
zaburzającego przyjęcie podstawowej prawdy, że Bóg mnie
kocha i to tak mocno, że Syna swego Jednorodzonego dał,
abym nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16), zaburzenia
relacji z innymi czy nieumiejętność zaakceptowania swojej
przeszłości wraz z bagażem wydarzeń, które ona w sobie
mieści.

Skuteczność działania podawanego
choremu
lekarstwa zależy od właściwego rozpoznania choroby. To
skojarzenie medyczne prowadzi nas wprost do jednej
z najważniejszych kwestii związanych z sakramentem
pokuty: rozpoznania grzechu i jego przyczyn. Aby to jednak
mogło nastąpić „kapłan i penitent powinni się przygotować
do sprawowania sakramentu przede wszystkim poprzez
modlitwę. Kapłan powinien wezwać Ducha Świętego, aby od
Niego otrzymać światło i miłość; penitent natomiast
powinien zastanowić się, czy jego życie jest zgodne
z przykładem i przykazaniami Chrystusa, i prosić Boga
o odpuszczenie swoich grzechów” (15). W tym miejscu warto
zatem zastanowić się i zadać sobie pytanie: czy i jak często
przygotowując się do spowiedzi, poza rachunkiem sumienia,
żalem za grzechy i mocnym postanowieniem poprawy
zwracam się do Boga z prośbą by spowiednik mógł we
właściwy sposób rozpoznać „choroby mej duszy i zastosować
odpowiednie lekarstwa oraz mądrze wykonać zadanie
sędziego” ?(10). Jak często zwracam się do Boga by uleczył
mnie z niewłaściwego postrzegania samego siebie?

Postrzegania, które zazwyczaj jest przyczyną wielu moich
grzechów. Nie rozpoznając w sobie obrazu Bożego dziecka,
które Bóg tak bezgranicznie kocha, nie potrafimy przecież we
właściwy sposób zaakceptować samych siebie. A przecież
obraz ten stanowi fundament wszelkich naszych postaw
i rzutuje na nasze relacje z innymi, a nade wszystko na naszą
relację z Bogiem.
Czy zastanawiałeś się, dlaczego człowiekowi
oszukującemu i okłamującemu innych, któremu „weszło
w krew” mówienie nieprawdy, sprawia to przyjemność,
dlaczego chlubi się swoim sprytem i tak zwaną
przedsiębiorczością w wyprowadzaniu innych w pole?
Odpowiedź jest jednak prosta: tylko człowiek głęboko
zraniony i posiadający mocno zniekształcony obraz siebie,
odczuwa niezaspokojoną potrzebę przedstawiania siebie
w lepszym świetle, jako potrafiącego osiągać i posiadającego
więcej niż inni i radzącego sobie w każdej sytuacji. Takiemu
człowiekowi potrzebne jest spotkanie z Lekarzem, który nie
tylko uświadomi mu jego grzech i jego przyczyny, ale nade
wszystko uzdrowi jego serce i sprawi, że
uznając siebie za godnego Bożej miłości odda
się jej bez reszty. Albowiem tylko człowiek,
który potrafi uznać siebie za godnego miłości
odczuwa potrzebę i przyjemność z mówienia
prawdy. A sięgając do słów starożytnego
mędrca Sokratesa, można spuentować, że
człowiek podążając za prawdą, dobrem
i pięknem i znając ich wartość nie może czynić
zła. „Wszelkie bowiem zło pochodzi
z
nieświadomości:
nikt
umyślnie
i z świadomością zła nie czyni”.
Należy jeszcze raz podkreślić, że dla
Boga „nie istnieje taka rana zadana przez
grzech, która nie mogłaby być uzdrowiona
przez sakrament pojednania. Sakrament ten
niesie w sobie uzdrowienie Boże dla całego
Kościoła. Penitent
musi być jednak
doprowadzony przez światło Ducha Świętego
i przez dar rozeznania do rozpoznania natury
zranienia. Bez modlitwy i rozważania Słowa Bożego – jak
wymagają przepisy sprawowania tego sakramentu –
spowiednik i penitent nie otrzymają potrzebnego światła. Nie
będzie rozeznania, a uzdrowienie wewnętrzne dokona się
w bardzo znikomym stopniu”1.
Podsumowując:
właściwie
odbyta
spowiedź
wyrażająca się wyznaniem grzechów i zadośćuczynieniem
Bogu i ludziom prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego,
będącego „doświadczeniem uzdrawiającej miłości Boga, w
którym dana osoba uświadamia sobie, że może być kochana
(uzdrowienie wyobrażenia o sobie) albo że potrafi kochać
i przebaczyć drugiej osobie (uzdrowienie stosunku do
innych) albo że jest w stanie z wdzięcznością przyjąć jakieś
wydarzenie z przeszłości (uzdrowienie wspomnień)”2.

1
2

J.McManus, Uzdrawiająca moc sakramentów, s. 47.
Tamże, s.50.
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MODLITWY...
MODLITWA ADWENTOWA RADOSNYM CZASEM OCZEKIWANIA
SPRAW KOMUŚ WYJĄTKOWY PREZENT NA BOŻE NARODZENIE
Właśnie rozpoczynamy ADWENT – czas oczekiwania na
narodziny …SYNA BOŻEGO…
Narodziny każdego dziecka wiążą się z oczekiwaniem,
z przygotowywaniem do przyjścia tej małej istotki na
świat i nie da się ukryć, że cały świat staje wówczas na
głowie.
Ale niestety coraz częściej w dzisiejszym świecie zdarza
się ze mama nie czeka na poczęte pod jej sercem dziecko,
wręcz go nie chce …. Czasami też porzuca dziecko, które
urodziło się niepełnosprawne….Ale są też rodzice, którzy
przyjmują dar życia bez względu na chorobę i trud …
Każda z tych sytuacji jest wyjątkowa, każda zasługuje na
pomoc i wsparcie i właśnie Ty możesz być rozwiązaniem
i sprawić komuś wyjątkowy prezent.
Dlatego pytam właśnie Ciebie: Czy chcesz przeżyć czas
ADWENTU wyjątkowo? Jeżeli tak, to już teraz możesz
zrobić coś niesamowitego i włączyć się do modlitwy za
najmłodszych i najbardziej bezbronnych z nas – za te
narodzone dzieci i te mające się dopiero narodzić.
Każdy kto tylko odczuwa taką potrzebę serca
może się włączyć do modlitwy zarówno indywidualnie
jak i dołączając do wspólnoty modlitewnej.

Inicjatorzy akcji modlitewnej już po raz trzeci
zapraszają do włączenia się we wspólną modlitwę,
kierując do nas następujące słowa:
„Już po raz trzeci zapraszamy do włączenia się we
wspólną modlitwę, którą będziemy zanosić przez
cały czas trwania Adwentu. Pragniemy modlić się
zarówno za dzieci, które mają się narodzić, za już
narodzone jak i za ich rodziców. Będziemy prosić
również o przemianę serc wszystkich ludzi, dla
których życie jest wartością podważalną.
Przez 25 dni Adwentu spotkamy się z 25.
dziećmi cierpiącymi na różnorodne, wrodzone
niepełnosprawności i choroby a także z dziećmi,
które zmagają się z trudnymi sytuacjami.
Spróbujemy przyjrzeć się jak żyją, z jakimi
trudnościami się zmagają i co to oznacza dla nich
i dla ich rodziców. Każdego dnia przybliżać
będziemy historię innego dziecka. Jednocześnie
modlić się będziemy za te wszystkie dzieci, które
są doświadczone takim stanem oraz za te, które
z podobnymi problemami przyjdą na świat.
Co oznacza włączenie się w akcję adwentową?
Włączenie się w akcję adwentową zakłada
codzienne zapoznanie się z rozważaniem
dotyczącym niepełnosprawności bądź choroby
dziecka oraz odmówienie stałej modlitwy. Całość
powinna zająć ok. 5 minut dziennie.
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Przez ile dni trwa modlitwa?
Modlitwa trwa przez cały Adwent, w tym roku są to
25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia włącznie.
Gdzie i której godzinie będzie odmawiana?
Miejsce i czas modlitwy zależy od własnego wyboru.
Proponujemy odmawianie modlitwy w obecności
Najświętszego Sakramentu.
Kto może się włączyć?
W modlitwę może włączyć się każdy. Zachęcamy do
podejmowania modlitwy także przez dzieci, całe
rodziny, Wspólnoty oraz Parafie.”
Szczegółowe informacje, można znaleźć na stronie:
http://duchowaadopcjadziecka.wordpress.com/

SPRAWMY ABY ADWENT STAŁ SIĘ RADOSNYM
CZASEM OCZEKIWANIA NA KAZDE DZIECKO

CUDWONA ŁASKA
Hymn Amazing Grace [jęz. ang. Cudowna Łaska] stworzony przez Johna
Newmana w 1772 roku to jeden z najpopularniejszych hymnów
chrześcijańskich, zwłaszcza w protestantyzmie, nieco mniej w prawosławiu
i katolicyzmie, śpiewa się go również podczas wielkich uroczystości
narodowych w wielu krajach…

Hymn Cudowna Łaska
1. Cudowna Boża Łaska, odkupiła z grzechów mnie.
Zgubiony, nędzny byłem już, lecz teraz cieszę się.
2. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me.
I tedy miałem wizję w łzach, żem na przepaści dnie.
3. Lecz Łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż.
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie Ojcowski Dom.
4. O Boże, dzięki, dzięki Ci, za cudną Łaskę Twą:
Przed Tron Twój padam w kornej czci, Niebiosa chwałą brzmią.
Obraz:
Masaccio i Masolino da Panicale,
Maryja Dziewica i Jezus Chrystus ze Świętą Anną.

Jadwiga Sobczak

Z ŻYCIA PARAFII...

PATRIOTYZM WE WROCŁAWIU I NA DOLNYM ŚLĄSKU – GULBINOWICZ
07-go listopada 2014 roku nasz kościół zamienił się
w kino. Wówczas to wyświetlono w nim film Gulbinowicz.
Na pokazie pojawili się parafianie młodszego i starszego
pokolenia, a także osoby spoza parafii. Wszystkich
obecnych tego wieczora ściągnęły zarówno materiały
promocyjne, jak też zainteresowanie głośnym w ostatnim
czasie Gulbinowiczem.
Gulbinowicz to dokument przedstawiający biografię
Kardynała Henryka Gulbinowicza. Powstał z okazji 90-tych
urodzin Metropolity Wrocławskiego w latach 1976-2004.
Realizacją zajęli się Jolanta Krysowata oraz Krzysztof
Kunert. Jego premiera odbyła się 22-go września 2014 roku
w Dolnośląskim Centrum Filmowym, czyli dawnym Kinie
Warszawa. Film postawił sobie za cel ukazanie osoby
przepełnionej miłością, otwartej na ekumenizm oraz
zatroskanej o Dolny Śląsk i jego stolicę. Nie zabrakło w nim
wspomnienia o uczestnictwie Kardynała Gulbinowicza
w akcji 80 milionów, życiu Solidarności, Międzynarodowym
Kongresie Eucharystycznym oraz tworzeniu Dzielnicy
Czterech Wyznań. W filmie oprócz tytułowego bohatera,
Kardynała Henryka Gulbinowicza, pojawiają się również:
Profesor Władysław Bartoszewski, Ojciec Maciej Zięba,
działacz Solidarności Władysław Frasyniuk, Kardynał
Stanisław Dziwisz, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
Metropolita Wrocławia Józef Kupny.
Projekcja Gulbinowicza odbyła się w kościele Św. Józefa
Rzemieślnika w ramach trwającego od 07-go do 13-go

listopada 2011 roku wydarzenia Patriotyzm we Wrocławiu
i na Dolnym Śląsku. To już trzecie wydarzenie po
Europejskich Dniach Dziedzictwa – Nocach Kościołów oraz
Zjeździe Młodzieży – Idźcie, zróbcie raban, które promuje
Radio Rodzina i w którym bierze udział kościół Misjonarzy
Św. Wincentego a Paulo. Tym sposobem nasz kościół coraz
bardziej zaznacza swoją obecność w życiu kulturalnym
regionu.
[fot.: Grzegorz Sobczak]
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SCHOLA...
KONCERT SCHOLI W DNIU ŚW. CECYLII
Martyna Wójcik
Na Sobotnim koncercie było miło, uroczyście. To
było dla mnie duże przeżycie. Cieszę się, że naszym
parafianom podobał się nasz śpiew. Mimo miłej
atmosfery, towarzyszył nam duży stres.
Klaudia Błyskal
22 Listopada odbył się koncert scholi, gdzie
z koleżankami i Paniami, które nas przygotowały do
występu z okazji wspomnienia św. Cecylii - patronki
muzyki kościelnej, śpiewałyśmy piękne utwory np.
"Ziemia", "Tobie Chór Aniołów", "Chlebie Najcichszy" ,
"Bóg jest Tu". Było to dla mnie ogromne przeżycie,
ponieważ po raz pierwszy po

przyrzeczeniu wstąpienia do scholi wystąpiłam
z koleżankami. Na koncert przyszły nasze rodziny,
przyjaciele i wierni z naszej parafii. Po wspaniałym
występie wszyscy zadowoleni udaliśmy się na słodki
i owocowy poczęstunek.
Arleta Gosławska
Jak co roku we wspomnienie świętej Cecylii, czyli
22 listopada, nasza schola parafialna miała koncert.
Podczas Mszy świętej do scholi uroczyście zostały
przyjęte trzy nowe dziewczynki. Po liturgii
zachwyciłyśmy
naszym
śpiewem
wraz
akompaniamentem pani Agaty wszystkich parafian. Na
koniec w kawiarence odbył się miły poczęstunek.

[fot.: Ewelina Gosławska]

[fot.: Urszula Awdziej]

[fot.: Urszula Awdziej]

Skład Scholi: Weronika Zielińska, Arleta Gosławska, Julia Cypryjańska, Klaudia Świder, Maja Cypryjańska,
Agnieszka Zielińska, Klaudia Błyskal, Amelia Paćko, Martyna Wójcik
Opiekunowie: P. Żaneta Rurarz,
P. Katarzyna Zielińska, ks. Maciej Mroczek CM Organistka: P. Agata Ranz
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA, CZYLI NOWI LEKTORZY, MINISTRANCI I KANDYDACI
złożyliśmy przyrzeczenia. W tym dniu byłem bardzo dymny
i zadowolony. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę
służyć Panu Bogu. Po uroczystej Mszy świętej wszyscy
kandydaci, ministranci i lektorzy, wraz z e swoimi
rodzicami i duszpasterzami poszli na poczęstunek do
kawiarenki.

Krystian Leski

[fot.: Urszula Awdziej]

Sebastian Kamiński

Nazywam się Krystian Leski, mam 12 lat i chodzę
do Szkoły Podstawowej Nr 58 we Wrocławiu. Na Msze
święte uczęszczam do naszego kościoła, gdzie zostałem
kandydatem na ministranta. Namówił mnie do tego mój
wujek Włodzimierz. Chciałem spróbować czy spodoba mi
się służenie i czy dam radę w ten sposób służyć Bogu.
Cieszę się, że zostanę ministrantem.

Dokładnie rok temu zostałem ministrantem (byłem
wówczas w III klasie Gimnazjum), a w minioną niedzielę
Chrystusa Króla zostałem już lektorem. Od samego rana
czułem lekki stres, a to było dopiero przede mną. Podczas
odmawiania modlitwy byłem bardzo przejęty. Kiedy Ksiądz
Maciej wymówił moje imię czułem się dumny, że to ja mogę
tam stać, a nie ktoś inny. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę
służyć w naszej Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika. To
dzięki naszemu Księdzu Maciejowi Mroczkowi zostałem
lektorem. Bardzo mu za to dziękuje.

Gracjan Targoni
Bardzo się ucieszyłem, że zostałem ministrantem.
Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jaki to zaszczyt
i podchodzę do służenia z powagą. Szczerze, bardzo lubię
w ten sposób służyć Bogu.

[fot.: Urszula Awdziej]

Szymon Jasiorski
Uczęszczając w Mszy świętej obserwowałem
ministrantów jak służą. Mój starszy brat i kuzyn opowiadali
jak to jest być ministrantem. Dlatego postanowiłem zostać
kandydatem.

Adam Wójcik
Zostałem kandydatem na ministranta, ponieważ
bardzo mi się podoba służenie do Mszy. Kiedyś chciałbym
zostać lektorem, a przede wszystkim dobrze i sumiennie
służyć Bogu .

Jakub Jakuszkin

[fot.: Urszula Awdziej]

Mam na imię Kuba i chodzę do trzeciej klasy.
W Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odbyła się
uroczystość
święcenia
kandydatów,
ministrantów
i lektorów. Wówczas zostałem ministrantem. Po homilii
ksiądz założył nam pelerynkę ministrancką, następnie

Hubert Cizio
Zostałem kandydatem na ministranta, bo lubię
chodzić do kościoła. Bardzo podobają mi się szaty
ministrantów i dzięki temu przystąpiłem do Ołtarza
Bożego.
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[fot.: Urszula Awdziej]

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE WROCŁAWIU
LEKTORZY SENIORZY:
1. JANUSZKIEWICZ RAFAŁ
2. KURZAJ RADOSŁAW
LEKTORZY:
1. ABRAMEK MATEUSZ
2. AUGUSTYNIAK MARCIN
3. CHĘTNIK MICHAŁ
4. JANDA BARTOSZ
5. JANDA KAMIL
6. KAMIŃSKI SEBASTIAN
7. KAŹMIERCZAK MACIEJ
8. KAŹMIERCZAK MATEUSZ
9. KONIECZNY DAMIAN
10. KORUBA PIOTR
11. KULASA KAMIL
12. ŁAŚ MACIEJ
13. MOŻDZEŃ MICHAŁ
14. NOWAKOWSKI MATEUSZ
15. SKOWRON SEBASTIAN
16. STAWIARZ SEBASTIAN
17. WAJDA WOJCIECH
18. TYL MATEUSZ
19. ZBIERAK MATEUSZ
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MINISTRANCI:
1. ABRAMEK TYMOTEUSZ
2. CHĘTNIK JAKUB
3. DELĄG GRZEGORZ
4. HNATEK DANIEL
5. JAKUSZKIN JAKUB
6. MOŻDŻEŃ KAROL
7. MOŻDZEŃ MARCIN
8. NIEBIESZCZAŃSKI FILIP
9. SANKIEWICZ JAKUB
10. STRÓŻYNA KACPER
11. SZYDŁOWSKI BARTOSZ
12. TARGONI GRACJAN
13. WAJDA MACIEJ
14. WOJNARSKI JAKUB
15. ZATAJ DOMINIK
KANDYDACI:
1. BIAŁEK JULIAN
2. CIZIO HUBERT
3. JASIORSKI SZYMON
4. LESKI KRYSTIAN
5. MOŻDŻEŃ PIOTR
6. WÓJCIK ADAM

PATRIOTYZM...
Piotr Rurarz

MARSZ PATRIOTÓW

Wrocławskie
obchody
święta
odzyskania
niepodległości, zresztą tak jak w całej Polsce, przebiegały
spokojnie. Uczestnicy marszu, pochodzący ze stolicy
Dolnego Śląska i nie tylko, z zaangażowaniem skandowali
hasła wyrażające pamięć o polskich bohaterach i miłości do
Ojczyzny. Zdarzały się również okrzyki będące wyrazem
niezadowolenia wobec osób rządzących zarówno
Wrocławiem jak i Polską. Na niespełna dwie godziny część
wrocławskich ulic, prowadzących spod dworca głównego
PKP pod Sukiennice, wypełniło się biało czerwonymi
BARWAMI. DZIECI, DOROŚLI, EMERYCI ORAZ LUDZIE

niepełnosprawni ponad podziałami uczestniczyli w tych
ważnych dla każdego Polaka wydarzeniach. Pamiętajmy
jednak, że o Ojczyźnie i ludziach za nią poległych
powinniśmy pamiętać zawsze, a nie tylko 11 listopada.
Warto przypomnieć, że we Wrocławiu coraz częściej
organizuje się różnego rodzaju marsze (np. pamięci
Żołnierzy Wyklętych) i manifestacje (np. przeciw więźniom
politycznym w sprawie Baumana), o których z wiadomych
przyczyn mało mówi się w mediach. Zapraszam serdecznie
wszystkich do śledzenia takich wydarzeń i do licznego
uczestnictwa.

[fot.: Piotr Rurarz]

ZROBILIŚMY RABAN, CZYLI O WINCENTYŃSKIM SPOTKANIU MŁODYCH - WROCŁAW 2014..
KOLEJNE WYPOWIEDZI O PAŹDZIERNIKOWYM "RABANIE" MŁODZIEŻY WINCENTYŃSKIEJ
Marcin Sokoła (Grodków)

sobą. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma chwili, żeby się
nudzić. Z takich zjazdów można wynieść wiele dobrego.

Zjazd Młodzieży Wincentyńskiej jest niesamowitym
przeżyciem. Możliwość spotkania i porozmawiania ze
znajomymi, których na codzień nie widujemy, a przede
wszystkim jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, poczuć Jego
bliskość i doświadczyć radość bliźniego, to naprawdę coś
wspaniałego. Mimo, że wybrałem się tam tylko na kilka
godzin, to do domu wróciłem z wielką radośćią i spokojem
serca.

Maksymilian Szewieliński (Słubice)
Dni Młodzieży Wincentyńskiej to przepiękny czas,
czas modlitwy, zabawy i zastanowienia się nad samym
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Bożena

WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO...
HALO! HALO!

Drodzy parafianie chcę powiedzieć, że marzenia po
sześćdziesiątce też się spełniają! A to za sprawą spotkań,
które odbywają się w każdy czwartek, o godz. 16.00, gdzie
tworzymy cacka ozdobne na różne okoliczności.
Pierwsze nasze wyroby (stroiki na groby) były
prezentowane przed Uroczystością Wszystkich Świętych.
Muszę się przyznać, że od młodości drzemała
gdzieś we mnie dusza artystyczna. Oglądając film patrzyłam
na scenografię. Chodziłam do MAK, kiosku Ruchu by
oglądać czasopisma z różnymi projektami wystrojów.
Miałam marzenie zostać plastykiem, ale do szkoły miałam
pod górkę, więc wyszłam szybko za mąż. Potem przyszły
dzieci i zaczęłam żyć innymi radościami (praca
i wychowywanie dzieci pochłaniało mnie do reszty).
Marzenia poszły w kąt.
Dziś moje dzieci mają swoje życie a ja mam więcej czasu.
A tu nagle, w kościele, w czasie ogłoszeń na jednej
z Mszy św., nasz ksiądz proboszcz Stanisław, zaprasza nas

na warsztaty rękodzieła. Nic nie płacimy, wszystkie
potrzebne materiały zakupił ksiądz proboszcz, udostępnił
salkę i zaangażował panią Kazię (plastyka), która
podpowiada nam jak mamy „puścić swoją wyobraźnię w
ruch artystyczny”.
To jest moje życie, moja radość. Mogę to robić 24 godziny
na dobę.
Teraz na warsztatach przygotowujemy się do Świąt Bożego
Narodzenia i będziemy prezentować swoje wyroby. Będą
kolorowe i świąteczne. Będą pięknym prezentem w dniu
wigilijnym i ozdobą naszych domów.
Dodam jeszcze coś od siebie: proszę przychodźcie,
będzie nas więcej. Będzie dużo śmiechu i radości. Proszę
wspierajcie nas abyśmy mogli dalej się rozwijać.
Wierzcie mi marzenia się spełniają.
Oto przykładowe zdjęcia, ale wszystkiego Wam nie zdradzę.

[fot.: Ewa Mazurek]

ŚWIADECTWO...

Genowefa Śpiewak
JAK DUŻO ZNACZY PRZYJMOWANA KOMUNIA ŚWIĘTA
Dziękuję Panu Jezusowi i Matce Bożej za szczęśliwą i udaną
operację w 1995 r., która dotyczyła usunięcia złośliwego
nowotworu jelita (Adeno carcinoma). W szpitalu nie byłam
świadoma diagnozy wypisanej na karcie informacyjnej
„adeno Ca”. Dopiero, gdy po otrzymaniu wyniku badania
z wycinka jelita, lekarz powiedział jaka to choroba, zdałam
sobie sprawę z zagrożenia zdrowia i życia. Nawet prosiłam
lekarza, żeby nie mówił mężowi, że to rak. Nie załamałam
się. Codziennie przyjmowałam Komunię świętą i dużo
czasu poświęciłam na modlitwę. Jeszcze miałam szczęście,
że na sali leżała siostra zakonna i że podczas operacji
modlono się o moje zdrowie. Operacja odbyła się bez
powikłań. Ja wiem jak dużo znaczy przyjmowana Komunia
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święta i wspólna modlitwa wielu osób. Od operacji minęło
już 19 lat i ja jestem zdrowa. Przepraszam Pana Boga, że za
mało się modlę i narzekam
na inne choroby, które nie
zagrażają mojemu życiu.
Powinnam na klęczkach
dziękować, ale nie mogę
uklęknąć
z
powodu
„reumatoidalnego
zapalenia stawów”.
Proszę o dalszą
opiekę i wstawiennictwo
Matki Bożej i św. Ojca Pio.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybysławska

NAJPIĘKNIEJSZY PODARUNEK BOŻONARODZENIOWY

Czy żyjesz w pokoju, w zgodzie z całą swoja
rodziną, ze wszystkimi ludźmi? A może jesteś z nimi
skłócony? Czy są ludzie którzy cię obrazili, którzy zadali
ci rany, którzy głęboko cię dotknęli? Może twój mąż,
twoja żona? Może własny syn, własna córka? Może
bardzo bliscy krewni, bardzo bliscy przyjaciele? Wtedy
w głębi twej duszy powstaje otwarta rana, która boli
i dokucza. Teraz poproszę cię o coś bardzo trudnego.
Wkrótce przyjdą święta Bożego Narodzenia, dlatego
mogę powiedzieć: Przebacz! Nie mów od razu: "To
niemożliwe. Zrobiłem wszystko, dałam wszystko. A co on
zrobił, co ona zrobiła? Przebaczenie, to wykluczone". Ach,
nie dałeś jeszcze wszystkiego, jeszcze nie. Dasz wszystko
dopiero wówczas, gdy przebaczysz. Przebaczenie jest

Bolesław Dobrowolski

najpiękniejszym podarunkiem bożonarodzeniowym.
To boski prezent. Ty także potrzebujesz przebaczenia.
Dzięki przebaczeniu goją się wszystkie rany, a wtedy
ponownie może rozkwitnąć miłość.

NASZA MOWA

W jednym z poprzednich numerów naszej gazetki
parafialnej pisałem o myślach, a teraz chcę napisać
o mowie, która jest jak gdyby głośnym myśleniem. Myśli są
naszą wyłączną tajemnicą, a mowa odkrywa to, o czym
wiemy i to, co chcemy przekazać innym. Mowa jest
przekazaniem komuś jakiejś prawdy. Nikt nie powie, że
wypowiedziane przez niego słowa są nieprawdą. Rozum
ludzki potrafi rozpoznać czy mowa ludzka kryje w sobie
prawdę czy też fałsz. Jednakże słowo „prawda” nie jest
jednoznaczne – dla jednych ludzi coś będzie prawdą,
podczas gdy inni, z punktu widzenia jakichś korzyści
osobistych, uznają to za nieprawdę.
Piłat zapytał: „Co to jest prawda?”, bo praktycznie
nad tym trzeba się zastanowić. Niezaprzeczalną prawdą na
świecie jest to, że jest Pan Bóg Wszechmogący, Stworzyciel
Nieba i Ziemi. To jest dla nas najważniejsze, dlatego
wierzymy i słuchamy Słowa Bożego. Słowa wypowiedziane
z ust Bożych mają moc Bożą i są dla nas życiem. Słowa Boże
są przez wieki utrwalane w umysłach i sercach ludzkich.
Słowa wypowiedziane przez kapłana w czasie Mszy Świętej
mają tę samą moc jak te, które wypowiedział Jezus, gdy
nauczał, a szczególnie w czasie ostatniej wieczerzy.

Naszymi słowami możemy uwielbiać Pana Boga
i śpiewać najpiękniejsze pieśni prosząc o różne łaski dla
nas lub dziękować za nasze życie i za wszystko, co dla nas

uczynił. Pierwsze słowa wypowiedziane przez dziecko są
wielką radością dla jego rodziców. Mowa umożliwia
kontakt z naszą rodziną, przyjaciółmi i z innymi ludźmi.
Duże znaczenie w mowie mają pytania i odpowiedzi.
Można mówić różnymi językami, gdyż każdy język
składa się z dźwięków, głosek, spółgłosek obrazowanych
za pomocą liter. Obcych języków można się nauczyć, bo
w każdym z nas struny głosowe są dziełem tego samego
Boga. Dawniej, kiedy nie było środków społecznego
komunikowania się przekazywano sobie informacje ustnie.
Ludzie gromadzili się w bramach miasta, gdzie
rozmawiano, poruszano sprawy społeczne, wygłaszano
przemówienia, a nowo przybyli dzielili się informacjami
usłyszanymi poza miastem. Można tu odwołać się do
niewiasty, która opowiedziała mieszkańcom miasta o tym,
co Jezus jej powiedział przy studni, tak, że znane były Jego
słowa w okolicy. Innym przykładem z Ewangelii są
uczniowie idący do Emaus, którzy zwracają się do Jezusa
z następującymi słowami: „Ty jesteś chyba jedynym
z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam
w tych dniach stało”. Słowa te świadczą o tym jak szybko
rozchodziły się wieści o Jezusie. Słowa i czyny Jezusa były
rozgłaszane, komentowane i zapisywane przez Jego
uczniów i słuchaczy. Te zapisane słowa są wciąż aktualne
i mają tę samą moc, co wypowiedziane przez Chrystusa
przed laty.
Możemy sobie wyobrazić, że gdy Jezus przemawiał
do tłumu, Jego słowa musiały być przekazywane między
słuchaczami. Ci, którzy stali najbliżej Chrystusa głośno
powtarzali jego naukę, tak by móc przekazywać ją stojącym
dalej. Wyobraźmy sobie również, że po każdym
zagadnieniu Jezus przerywał przemówienie. Wówczas
mogły powstawać dyskusje, czasami burzliwe, które
w języku żydowskim określane są jako „rejwach”. Ludzie
zadawali Jezusowi pytania wchodząc z Nim w polemikę,
a On odpowiadał na wszystkie i objaśniał zagadnienia.
Takie zgromadzenia mogły trwać nawet kilka dni.
Wszystko, co powiedział Jezus jest prawdą, a my
z radością przyjmujemy Jego naukę, która trwa w naszych
umysłach i w naszych sercach. Dziękujemy Panu Bogu za
mowę, którą nas obdarował.
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CO SIĘ DZIEJE TERAZ W UKRAINIE?
Co się dzieje teraz w Ukrainie? Jak to można określić?
Kiedy i jak to się skończy? Całą prawdę o tym zna tylko Pan
Bóg. Jako Ukrainka i katoliczka mogę tylko opowiedzieć
dostępną dla mnie część tej prawdy, to znaczy: co widziałam,
słyszałam, czytałam w Internecie, mieszkając teraz w Ukrainie.
Jedna część Ukrainy: ludzie, którzy chociaż trochę
znają Boga - Boga miłości, wolności i pokoju - od samego
początku modlili się i teraz się modlą o pokój w Ukrainie. Są to
chrześcijanie różnych wyznań, judejczycy, muzułmanie,
buddyści. Oni też w różny sposób pomagają uchodźcom
i ukraińskim batalionom ochotniczym. Na przykład
w Donbasie byli i teraz są ci (nazywają ich separatystami),
którzy od wiosny wykradają, trzymają w niewoli, mordują,
zabijają swoich rodaków z Donbasu, którzy ośmielali się
mówić po ukraińsku albo chociaż sympatyzowali Ukrainie. W
tym samym czasie na centralnym placu Doniecka co niedzielę
zbierali się ludzie różnych wyznań i narodowości na wspólną
modlitwę o pokój i o jedność Ukrainy. Ten modlitewny
maraton trwał ponad 100 dni.
Jeden kapłan Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Moskiewskiego Patriarchatu w obwodzie Ługańskim w maju
dowodził grupą terrorystów. A inny kapłan tejże Cerkwi też w
maju wyszedł do terrorystów, zgrupowanych niedaleko od
cerkwi, w której on służył i zaczął upominać ich, za co oni go
od razu zastrzelili... On jest godzien, aby wymienić imię jego prawdziwego pasterza i wiernego przyjaciela Chrystusa - to
batiuszka Paweł Żuczenko.
Otóż obok siebie rosną
„chwasty i dobra pszenica”... Ludzie
wierzący są świadomi, że w Ukrainie
trwa walka nie między różnymi
narodowościami, wyznaniami czy
państwami, ale walka między
mocami dobra i zła. Tak w Donbasie
walczą rosyjscy żołnierze, strzelają
rosyjskie systemy reaktywne „Grad”,
„Tulipan”, „Smercz”, czołgi, ale to są
na ogół ludzie okłamywani albo już
bardzo zepsuci. Są też w Rosji tacy, którzy wychodzili na
Marsze Pokoju w Moskwie i Sankt-Petersburgu, protestowali
przeciwko uczestnictwu Rosji w akcjach wojennych
w Donbasie. Prawda, mało ich, ale „zakwasu” nigdy nie musi
być dużo... Szkoda tylko okłamanych rosyjskich żołnierzy,
którym jak się okazało mówili, że oni jadą na szkolenia
wojskowe, a wieźli ich do Donbasu. Potem ich ciała wywozili
z powrotem do Rosji i nocami, po cichutku, grzebali na
cmentarzach. Zastraszali krewnych, aby milczeli. Ale są
odważni ludzie, którzy piszą o tym w Internecie. Piszą, że już
4 tysięcy rosyjskich żołnierzy wróciło do domu jako „ciężar200”, to znaczy w trumnach. Ostatnio spalają ich w polowych
krematoriach w Donbasie. Ile zginęło po stronie ukraińskiej,
nie mówią. Może więcej. Zło i dobro walczą i wśród
separatystów (oni się kłócą a dzielą miasta na kilka dzielnic,
sfer wpływu różnych grup) oraz wśród wojska ukraińskiego:
jako smutny przykład - tragedia pod Iłłowajskom, gdzie z winy
generałów zginęło wiele żołnierzy ukraińskich. Ludzie
wierzący w Ukrainie podjęli poważną walkę ze złem.
W Charkowie w rzymskokatolickiej katedrze jeszcze 20 marca,
po
ukończeniu
Konferencji
Biskupów
Kościoła
Rzymskokatolickiego podczas Mszy św., Ukraina uroczyście
została poświęcona Matce Bożej jako odpowiedź na życzenie
Królowej Nieba z objawienień Fatimskich. Grekokatolicy latem
oficjalnie ogłosili nieustającą modlitwę i post: różne regiony
po kolei. Protestanci też od czasu do czasu robią takie
ogłoszenia. Stale w kościołach rzymskokatolickich modlą się
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o pokój oraz do Michała Archanioła, w tym miesiącu codziennie po Mszy św. jest adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i jedna część różańca św.
w intencji pokoju w Ukrainie. Księża różnych wyznań
transportują pomoc humanitarną żołnierzom ukraińskim.
Jednego razu po powrocie stąd biskup kościoła
rzymskokatolickiego, Stanisław Szyrokoradiuk powiedział, że
żołnierze najwięcej proszą o... różańce, mówiąc że one ich
chronią. Żołnierzom ukraińskim i uchodźcom z Donbasu
pomagają różne cerkwie, organizacje, wolontariusze, zwykli
obywatele. W Charkowie w transporcie miejskim często
spotykam ludzi z Donbasu. Jest ich dużo w Charkowie
i w całym obwodzie. Od lata urodziło się w tym mieście więcej
niż 100 dzieci w rodzinach uchodźców z Donbasu. Przypomina
to narodzenie Jezusa, ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu...
Tych ludzi w Charkowie od razu zauważa się po ubraniu,
ciemnym chudym obliczu, a najważniejsze - po oczach,
w których tyle wszystkiego: bólu, smutku, niepewności i lęku...
Serce boli, gdy się na nich patrzy. Rozumiem, że ubraniem
i pokarmem nie uleczy się rany serca. Ludzkimi słowami też.
Zostaje prosić: „Duchu Święty Pocieszycielu, pociesz nas,
pociesz nas, pociesz nas wszystkich!”.
Więc, teraz Ukraińcy jeszcze bardziej potrzebują Boga,
Jego miłosierdzia, współczucia, pomocy. Dziękuję przy okazji
Polakom za modlitwy, posty oraz pomoc humanitarną.
Serdecznie dziękuję!
Teraz w Ukrаіnіе, po Mińskim
spotkaniu Prezydentów, miał nastąpić
pokój.
Niestety,
przez
granicę,
kontrolowaną przez separatystów, do
Ukrainy nadal przyjeżdżają rosyjscy
żołnierze, wwożąc broń. Oni przez ten
czas „pokoju" ponad 300 razy
atakowali ukraińskie blokposty. Tamte
się oczywiście bronią, więc nadal
ludzie giną. Ostatnio „DNR” atakuje
wioski blisko Mariupola. Zginęło 17
ludzi cywilnych, więc w Mariupolu.
ogłosili żałobę. Wokół Charkowa i Mariupola budują obronne
rowy i wały. Rosja robi też prowokacje na południowej granicy
Ukrainy. Tylko Bóg daje cierpliwość straży pogranicznej, a to
dzięki Bogu i ludziom duchownym, którzy się modlą, poszczą,
składają ofiary.
Ukraina jest cała w ukraińskich flagach: na drzewach,
samochodach,
autobusach,
budynkach
prywatnych
i państwowych. Zwłaszcza w Charkowie ludzie różnego wieku
noszą wyszywanki albo inne ubrania w kolorach ukraińskiej
flagi. Takie wstążeczki są także na torebkach. Chociaż i tu są
ludzie prorosyjsko nastawieni, ale oni już się boją otwarcie
świadczyć o tym, jak to było przedtem. O poprzednich
Charkowskich walkach świadczą znaki na drzewach w mieście.
Wiosną proukraińscy aktywiści Automajdamu nocami
namalowali farbą wszędzie na przestankach autobusowych
i drzewach wzdłuż ulic, na alejach w skwerach niebiesko-żółte
taśmy w kolorach flagi ukraińskiej. Jak to dodawało nadziei
patriotom ukraińskim w tych „czarnych” dniach, kiedy
antymajdanowcy strasznie bili uczestników Euromajdanu
Charkowskiego, a milicja to ignorowała. Ale za jakiś czas
wszędzie na tych „flagach ukraińskich” na drzewach
i przestankach ktoś postawił duże plamy z czerwonej farby,
która spływała w dół, jak krew z wielkiej rany... Jednak na tych
„krwawych” plamach ktoś ponownie namalował taśmy
w kolorach czystego nieba i słońca, ale czerwone ślady zostały.
Dla pamięci i przestrogi. Bo walka nadal trwa.
Podpis - J. Marjanenko

NIEZWYKŁY PRZEPIS ŚWIĄTECZNY...
TORCIK ŚWIĄTECZNY
Wziąć łyżkę modlitwy – nie żałować, w każdym
razie taką dużą, aby nadała dniowi woń ducha
nadprzyrodzonego. Dodać porządną garść cierpliwości
i zmieszać z utłuczoną miarą dobroci – nigdy nie jest za
dużo. Do smaku soli – mądrości, przechowywanej
w naczyniu roztropności.
Wanilia dobrego humoru, skórka pomarańczowa
życzliwego uśmiechu – podnoszą smak. Przydadzą się
też rodzynki opanowanych ruchów i spokoju, za to
wystrzegać się za wszelką cenę gorzkich migdałów –
nerwów …

Przyprawę tę podsypać dobrą dozą miłości własnej –
zmiażdżonej na proszek w moździerzu pokory.
Ciasto starannie wymieszać ręką odpowiedzialności,
sumiennie rozwałkować, chroniąc się lenistwa i egoizmu,
przełożyć konfiturami dobrych uczynków i wsunąć
w piec żarliwej miłości Boga i bliźnich.
Torcik wyśmienity, delikatny w smaku, a wzmacniający
duchowo.
Proszę spróbować!

GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA...
8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Godzina Łaski dla całego
świata od 12.00 do 13.00. Matka Boża, objawiając się w
Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech
powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu
8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę
wiele
łask
dla
duszy

CIEKAWOSTKI...

i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe
i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów
staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn
Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie
będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta
Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają
wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym
czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

GRUPA MODLITWY ŚW. OJCA PI O...
Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach
o zuzdrowienie za wstawiennictwem św. Ojca Pio
w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00.
Warto przynieść swoje intencje...

Parafia św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
MODLITWA DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA ZA
WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA PIO

Święty Ojcze Pio, ..…………….……….......

……………………………………………………..…………..…
..………….………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH 12/12...
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
O ile w modernizmie
dominował konstruktywizm
stosujący w architekturze
prostotę
geometryczną
w formie kół, trójkątów,
kwadratów, czy linii, o tyle
w
postmodernizmie
dominował
dekonstruktywizm również
stosujący
geometryzację
kształtów,
ale
nie
harmonijną, lecz chaotyczną.
Zjawisko to można zauważyć w kościele Jezusa
Chrystusa
Króla,
w którym znajduje się słynna statua.

STATUA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Budowlę świątynną pod wezwaniem Jezusa
Chrystusa Króla Kościół można nazwać pomnikiem
wzniesionym dla Syna Bożego. Nie chodzi tylko
o samo wezwanie obiektu, ale również o znajdującą się
w nim statuę. Wykonana z drewna rzeźba Syna Bożego
ubranego w królewskie szaty i z otwartymi ramionami
to największa rzeźba sakralna na Dolnym Śląsku. Za jej
sprawą zastosowano ciekawe rozwiązanie wystrojowe
w prezbiterium, gdzie zamiast Krzyża umieszczono
potężną figurę Jezusa Chrystusa jako Króla, a pod nią
Tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej.
[fot.: Grzegorz Sobczak]

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
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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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