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Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.

Błogosławionego, Radosnego,
Szczęśliwego I Pełnego Miłości

Roku Pańskiego 2015 !
Zapraszamy na styczniowe koncerty kolęd:

6 stycznia w Uroczystość Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli) wystąpi
CHÓR MARIAŃSKI z Krakowa.
Natomiast 11 stycznia w Niedzielę
Chrztu Pańskiego wystąpi nasza
SCHOLA.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE WROCŁAWIU W 2015 ROKU

DZIEŃ:

GODZ.INA
ROZPOCZĘCIA
KOLĘDY:

Piątek, 2.01.
Sobota, 3.01.
Niedziela, 4.01.
Poniedziałek, 5.01.
Środa, 7.01.
Czwartek, 8.01.
Piątek, 9.01.
Sobota, 10.01.
Niedziela, 11.01.
Poniedziałek, 12.01.
Wtorek, 13.01.

1500
1500
1500
1600
1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600

Środa, 14.01.
Czwartek, 15.01.
Piątek, 16.01.
Sobota, 17.01.
Niedziela, 18.01.
Poniedziałek, 19.01.
Wtorek, 20.01.

1600
1600
1600
1500
1500
1600
1600

Środa, 21.01.

1600

Czwartek, 22. 01.

1600

ULICA:
Rakowiecka
Krakowska
Kościuszki 176, 178, 180, 182, 184
Kościuszki 186, 188, 190, 192, 194, 198
Kościuszki 169, 171, 173, 175
Kościuszki 175 A, 175 B, 177, 177 A, 179, 181
Więckowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14
Więckowskiego 16, 20, 22, 24, 26, 28
Więckowskiego 30, 32, 34, 3, 5, 15, 19
Więckowskiego 21, 23, 25, 27, 29
Więckowskiego 31, 33, 35, 37
Brzeska 16, 18, 18 B
Brzeska 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Chudoby 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Chudoby 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Traugutta 125, 127, 129, 131
Traugutta 133, 135, 137, 139
Traugutta 141, 143, 145, 147, 122 A, 132, 134
Traugutta 142, 144, 146
Wilcza
Na Grobli
Międzyrzecka
Na Niskich Łąkach numery parzyste
Na Niskich Łąkach numery nieparzyste
Okólna

W atmosferze radości bożonarodzeniowej
i w klimacie wzajemnej życzliwości od dnia
2 stycznia 2015 będziemy przeżywali w naszej parafii
wizytę duszpasterską, która w naszej polskiej
religijności ma długą tradycję i jest też nazywana
kolędą. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy,
a
także
rozmowy
z
odwiedzającym
nas
duszpasterzem.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje (Mt 10, 40) –
powiedział Pan Jezus do Apostołów. Przyjęcie
kapłana z wizytą kolędową jest świadectwem naszej
wiary oraz znakiem jedności ze wspólnotą
Chrystusowego Kościoła. Na wizytę duszpasterską,
która powinna mieć charakter małej liturgii
sprawowanej w domowym Kościele, przygotujmy
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stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę
święconą i kropidło, a dzieci i młodzież zeszyty do
religii. Niech ten dzień zgromadzi całą Rodzinę
i stanie się swoistym świętem dla wszystkich
domowników.

[fot.: Urszula Awdziej]

NIEDZIELNA EWANGELIA...
1 I - Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus
4 I - J 1,1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
6 I - Mt 2, 1-12 Pokłon mędrców ze wschodu
11 I - Mk 1, 6b-11 Chrzest Jezusa
18 I - J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów
25 I - Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów
31 I - Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako mający władzę

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali
w promowaniu pokoju.
INTENCJA MISYJNA: Aby w roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli
radość z naśladowania Chrystusa i starali się służyć z zapałem ubogim.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 2, 41-52. Dwunastoletni Jezus w Świątyni.

ZDANIE DO POWTARZANIA: Jezus uczynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Stary Testament nakazywał wszystkim Żydom trzy razy w roku udać się do
Świątyni Jerozolimskiej. Św. Łukasz podaje, że trudności podróży sprawiały, iż udawano się tam raz w roku
przeważnie na święto Paschy. Kobiety i dzieci nie były do tego zobowiązane, ale nakazywano przyzwyczajać dzieci do
tego obowiązku wcześniej, tj. przed trzecim rokiem życia. Święta Rodzina przebywała w Jerozolimie podczas całego
święta, co należy uważać za wyraz jej pobożności. Po odnalezieniu Jezusa w świątyni padły pierwsze słowa
wypowiedziane przez Niego, a zanotowane przez św. Łukasza. Dowodzą one jego Boskiej świadomości
i pierwszeństwa spraw Boskiego Ojca nad sprawami ziemskimi. Po tym zajściu Jezus nadal prowadził dotychczasowy
tryb życia – jak pisze Ewangelista – w rodzinie i wśród ludzi, a nie na pustyni – jak Jan Chrzciciel. O Maryi św. Łukasz
pisze, że Ona przechowywała wszystko w sercu i w pamięci. Nie ma natomiast wzmianki o Józefie i o wielu innych
postaciach. Można więc przypuszczać, że zakończyły już swoje życie, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność.
W Ewangelii św. Łukasza mały Jezus jaśnieje nadprzyrodzonym światłem. Po raz pierwszy spotykamy się z Jego Bożą
mądrością, która powróci na dalszych kartach Ewangelii o publicznym nauczaniu.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA STYCZEŃ: Wzrastanie w doskonałości chrześcijańskiej; nawiązanie
do pierwszego celu Apostolatu Maryjnego; pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
PATRONKA MIESIĄCA STYCZNIA: Święta Boża Rodzicielka Maryja (1. stycznia)
Od samego początku Bóg myślał o dziewicy z Nazaretu jako o przyszłej Matce swego Syna. W czasie Zwiastowania
Maryja stała się Matką Boga. Jest to Jej naj59 wyższy tytuł, źródło wszystkich innych Jej przywilejów. Na Górze
Kalwarii Chrystus dał Swoją Matkę wszystkim ludziom, aby była ich duchową Matką i aby poprzez Nią mogli przyjść
do Boga tak, jak On przez Nią przyszedł do nich. To święto obchodzone jest zamiast święta Macierzyństwa Maryi,
pierwotnie przypadającego na 11. października, które zostało ustanowione przez papieża Piusa XI w 1931 r. w celu
upamiętnienia 1500-lecia soboru w Efezie w 431 r.

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY...

O przemianę serc nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii w naszej ojczyźnie.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

TEMAT SPOTKANIA: Bóg zaskakujący i niespodziewany

Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię - spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio w 2015 roku
Grupy Modlitwy w zamysle Ojca Pio były wspolnotami formacyjnymi. Swięty zabiegał, aby spotkania słuzyły
duchowej formacji ich członkow oraz pomagały w duchowym wzrastaniu i dawaniu przykładu chrzescijanskiego
życia, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Dlatego też zarząd generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni
Rotondo już od wielu lat proponuje, by grupy spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu, przeznaczając jedno ze
swych spotkań na formację.
Podązając za zasadą w Kosciele, z Kosciołem i za Koscioł , Grupy Modlitwy Ojca Pio w Polsce za swój program
formacyjny przyjmują temat duszpasterski podany przez polski episkopat, ktory w tym roku brzmi Nawróćcie się
i wierzcie w Ewangelię .
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ROK 2014 W NASZEJ PARAFII...
STYCZEŃ
2-20. Wizyta duszpasterska.
6. Koncert kolęd zespołu Sakriversum UElectrogórale.
Wspólne kolędowanie i świętowanie wśród
przedstawicieli grup i wspólnot parafialnych.
12. Koncert kolędowy Hanys Band.
LUTY
2. Jasełka w wykonaniu naszej scholi parafialnej.
9. Rozpoczęcie prac przy powstaniu parafialnej
kawiarenki.
MARZEC

[fot.: Patrycja Kowalczyk]

1. Wyjazd lektorów i ministrantów do Campus
Domasławice.
6. Rozpoczęcie zajęć dla dzieci i młodzieży z języka
włoskiego.
19. Otwarcie Kawiarenki "uRzemieslnika".
KWIECIEŃ
3. Pielgrzymka młodzieży do Barda Śląskiego.
7. IV Otwarte spotkanie redakcji gazetki parafialnej.
11. Droga krzyżowa ulicami naszej parafii.
12. Wielkopostne czuwanie modlitewne.
26. Czuwanie modlitewne przed kanonizacją papieży
bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.
MAJ
1. Odpust parafialny, połączony z udzieleniem
bierzmowania. Uroczystościom przewodniczył Ks. abp
senior Marian Gołębiewski.
2-3. Wyjazd scholi do Piekar na XXX Przegląd Piosenki
Religijnej VINCENTIANA 2014.
8. Imieniny Ks. proboszcza Stanisława Basiuka CM.
11. Rocznica Pierwszej Komunii świętej oraz
ustanowienie nowych ministrantów, kandydatów
i aspirantów.
14. Imieniny Ks. Macieja Mroczka CM.
18. Pierwsza Komunia święta.
22. Pielgrzymka dzieci na Jasną Górę.

[fot.: Patrycja Kowalczyk]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego na parkingu parafialnym.
24.

25. Rozpoczęcie misji świętych, które głosił O. Krzysztof
Kozik CMF.

[fot.: Patrycja Kowalczyk]

CZERWIEC
1. Zakończenie misji świętych.
8. Wizyta ks. Witolda Oparcika CM - misjonarza
z Madagaskaru.
19. Boże Ciało, któremu przewodniczył Ks. proboszcz
Stanisław Basiuk CM.
20-21. Wrocławska Noc kościołów z udziałem naszej
świątyni.
29. Wyjazd ministrantów i lektorów do Piekar na
rozgrywki sportowe o Puchar Wizytatora 2014.
30. Wyjazd scholi na Wczaso-rekolekcje do Piwnicznej
Zdrój.
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[fot.: Patrycja Kowalczyk]

LIPIEC
3. Zakończenie Pucharu Wizytatora, grupa ministrantów
starszych zdobyła Puchar za II miejsce. Zwiedzanie
Krakowa i pielgrzymka do sanktuarium Miłosierdzia
Bożego i Św. Jana Pawła II. Wyjazd grupy ministrantów
i lektorów do Sopotu.
5. Powrót scholi z Piwnicznej Zdrój.
11. Powrót ministrantów i lektorów z Sopotu.
26. Coroczna pielgrzymka Apostolatu Maryjnego do
Częstochowy.
SIERPIEŃ
3. Po gwałtownej burzy zostały zalane salki i piwnice
w domu parafialnym.
29. Występ Zespołu VIES BONUM z Białorusi.

[fot.: Wojciech Wajda]

WRZESIEŃ
6. Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
18. Wspólne świętowanie dzieci i młodzieży z okazji
święta Św. Stanisława Kostki.
20. Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego do Krzeszowa
i Strzegomia.
23. Uroczyste spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio we
wspomnienie patrona.
25. 81-ta rocznica poświęcenia naszego kościoła.
27. Uroczystość św. Wincentego a Paulo.
PAŹDZIERNIK
2. Rozpoczęcie warsztatów z rękodzieła artystycznego
10-12. Wyjazd przedstawicielek scholi na kurs animatora
do Klasztoru Sióstr Miłosierdzia w Krakowie
17-19. Wincentyńskie Spotkanie Młodych Wrocław 2014.
24-26. Wyjazd młodzieży męskiej na Dni skupienia ze św.

Wincentym a Paulo w Seminarium Księzy
Misjonarzy w Krakowie.

30. Mszy św. i spotkaniu Grupy Modlitwy Ojca Pio,
którym przewodniczył O. Tomasz Kryger OFMCap.
LISTOPAD
2. Pożegnanie p. Marcina Skrzypka - organisty, który
wyjechał do Chin
7. Projekcja filmu "Gulbinowicz" w ramach projektu
Patriotyzm we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
9. Powitanie nowej organistki - p. Agaty Ranz
18. V Otwarte spotkanie redakcji gazetki parafialnej.
22. Koncert scholi we wspomnienie św. Cecylii
23. Ustanowienie nowych lektorów, ministrantów
i kandydatów.
27. Święto Matki Bożej od Cudownego Medalika i
imieniny Ks. Andrzeja Siemińskiego CM.

[fot.: Ewelina Gosławska]

GRUDZIEŃ
5. Św. Mikołaj odwiedził naszą parafię.
7-10. Rekolekcje adwentowe, które prowadził
O. Waldemar Kowalczyk OSPPE
21. Spotkanie opłatkowe dla scholi, ministrantów
i lektorów.
[fot.: Urszula Awdziej]
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DZIĘKCZYNIENIE ZA ROK PAŃSKI 2014...
Ks. Stanisław Basiuk CM
Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia, czas gromadzenia i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju.
Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało: do tego nic dodać nie można ani
od tego coś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. To, co jest, już było, a to, co ma być
kiedyś, już jest; Bóg przywraca to, co przeminęło. /Koh. 3. 1nn/
[fot.: Studio Radek]

kroków…
Wybacz nam, Panie, wszystkie niewykorzystane
możliwości, do bycia świadkiem miłości…
Wybacz nam , Panie, pośpiech naszego życia, i brak czasu
na wchodzenie , na drogę świętości…
Wybacz nam, Panie, że nasz napięty harmonogram dnia
tak rzadko pozwalał nam kontemplować , rozważać
Twoje Oblicze …

[fot.: Patrycja Kowalczyk]

Panie Jezu, klękamy przed Tobą obecnym w sakramencie
Miłości , w ostatni dzień kończącego się roku 2014, przed
Tobą, który jesteś wraz Ojcem i Duchem Świętym Panem
czasu i historii. Od Ciebie Panie otrzymaliśmy mijający czas
… Rozważamy jaki był ten rok, ten czas w moim i naszym
życiu, jak go przeżyliśmy, czy dobrze wykorzystaliśmy …
w tym nabożeństwie przyjmij Panie nasze przebłaganie,
dziękczynienia i prośby.
Panie
Jezu,
przepraszamy Cię za
wszystko
co
w
mijającym czasie nie
przyczyniało się do
budowania Twojego
Królestwa…
Wybacz nam, Panie,
zmarnowany w
bezużytecznych
słowach i czynach
czas…
Wybacz nam Panie…
Wybacz nam, Panie,
wszystkie godziny,
które nie służyły
budowaniu ale
[fot.: Patrycja Kowalczyk]
dzieleniu…
Wybacz nam, Panie,
że Twoje Słowo, nie zawsze było lampą dla naszych
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Wiemy Panie, Jezu, że bez Ciebie nic dobrego nie
możemy uczynić, że jeżeli Ty domu nie zbudujesz na
próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą dlatego Tobie
składamy dziękczynienie za wszelkie dobro duchowe
i materialne, które mimo naszej słabości udało się
zrealizować,
za wszelkie piękne owoce naszego
ludzkiego trudu, że dzięki Twemu słowu nie trudziliśmy
się dzień i noc na próżno …
Dziękujemy za to, że tu możemy z Tobą być… Panie Jezu,
dziękujemy…
Dziękujemy, że zachowałeś nas aż dotąd w swojej miłości…
Dziękujemy za Kościół katolicki za kapłanów i wiernych, za
naszą parafialną wspólnotę, w której nas pragniesz
zbawić… Panie Jezu, dziękujemy…
Dziękujemy za wszystkich, którzy jednoczą się z Tobą
w komunii św. a to ok.28 tyś. udzielanych komunii w
naszym kościele, za nowoochrzczonych w liczbie 43
włączonych do wspólnoty Kościoła, za 26 dzieci
komunijnych, które przystąpiły do Stołu Pańskiego, za
29 osób, które otrzymały sakrament bierzmowania, za
9 par zaślubionych i złączonych sakramentalnym
węzłem małżeńskim za wszystkich pojednanych
z Bogiem w sakramencie pojednania, za wszystkich
chorych i cierpiących korzystających z posługi
sakramentalnej, za pojednanych i zaopatrzonych przed
śmiercią… Panie Jezu, dziękujemy…
Dziękujemy za wszystkie duchowe wydarzenia,
kanonizację Jana Pawła II, Noce Kościołów, za Raban
Młodzieży Wincentyńskiej, za liturgie, rekolekcje, misje,
procesje, nabożeństwa, pielgrzymki, spotkania, przez które
nas Panie odnawiałeś i umacniałeś na drodze wiary… Panie
Jezu, dziękujemy…

Panie Jezu, dziękujemy…
Na granicy czasu; starego i nowego roku ,
prosimy o nowy czas dla nas i z ufnością patrząc
w przyszłość Tobie Jezu , pragniemy zawierzyć
wszystko
i
prosić
o
potrzebne
łaski
i błogosławieństwo…
Módlmy się za Kościół na całym świecie; za
papieża Franciszka, naszego biskupa Józefa,
wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów
i wszystkich ochrzczonych, aby
wcielali
Ewangelię w życie i byli dla świata znakiem
nadziei i zbawienia … Ciebie prosimy…
Modlimy się za sprawujących władzę
Ojczyźnie,
w naszym mieście , aby podejmowali
[fot.: Patrycja Kowalczyk]
Dziękujemy za wszystkie grupy
dobre decyzje i służyli wszystkim do godnego życia,
i wspólnoty w parafii, za nowych ministrantów, lektorów, zwłaszcza najsłabszym. Ciebie prosimy…
kandydatów, za moderatorów, za grupy modlitewne, za
spotkania formacyjne , za zaangażowanie osób w różne
Módlmy się za rodziny aby żyły w pokoju i zgodzie
akcje przy parafii, za szczęśliwe wyjazdy i powroty i cieszyły należnymi im prawami… Ciebie prosimy…
formacyjne
i integracyjne…
Módlmy za tych, którzy nie mają domu i rodziny; za
Dziękujemy za wszystkie małe i większe dzieła
materialne przy parafii… za wyjaśnienie regulacji prawnej
dotyczącej linii przesyłowej ciepła przez teren parafii
/umowa została podpisana w 1999 r. na 25 lat
jednorazowym wynagrodzeniem 12 tyś. zł. /,
za
przygotowany i realizowany obecnie projekt: wykonananie
węzła CO, położenie instalacji i włączenie naszego domu
parafialnego i kościoła do miejskiej sieci grzewczej/
planowane na koniec
stycznia/…
dziękujemy za
kawiarenkę URzemieślnika , za remonty i prace m.in.
mające na celu uchronić przed zalaniem dolne
pomieszczenia plebanii, poprawienie wentylacji i osuszenie
najbardziej zawilgoconych części w kościele/ wejście na
chór/- gdzie wykonano
izolację zewnętrzną, tynki
mineralne wewnątrz i założono wentylator , dziękujemy za
kawałek
remontu przy organach, za prace związane
z oświetleniem w kościele, za nowy sprzęt dla naszej
scholi/ mikrofony i mikser/ , za wszystkie prace wykonane
w tym roku przy kościele i domu, za wszystkie osoby, które
te prace wykonały i pomagały, za wszystkich ofiarodawców
i dobroczyńców…

sieroty, dzieci porzucone, opuszczonych i zapomnianych
ludzi w podeszłym wieku, chorych pozbawionych opieki
i odrzuconych. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich cierpiących z jakiegokolwiek
powodu, za bezrobotnych, ubogich, bezdomnych,
rozczarowanych życiem, odbywających karę więzienia… by
otrzymawszy konieczną materialną i duchową pomoc
odzyskali ufność i nadzieję. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy pracują na rzecz
kultury, cywilizacji życia i wskazują na prawdziwe
wartości ;
za artystów,
nauczycieli, katechetów,
misjonarzy, aby znaleźli nowe siły do kształtowania
kolejnych pokoleń i podtrzymaj ich gdy trud wydaje się być
bezowocny . Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy przez swoją pracę
budują społeczeństwo sprawiedliwsze i godniejsze
człowieka,
aby cieszyli się ludzką solidarnością
i zaangażowaniem coraz większej liczby ludzi w dobro
wspólne.
Tobie Boże, który jesteś Bogiem żywych a nie umarłych
polecamy naszych drogich zmarłych , których powołałeś
do domu Ojca; szczególnie 46 naszych parafian… ale też
tych, których nosimy w sercu i tych nieznanych, którzy
oddali życie broniąc Ewangelii i głosząc nadzieję zbawienia,
ofiary
nienawiści,
przemocy,
terroryzmu, wojen
i niesprawiedliwości, ofiary wypadków i katastrof. Pozwól
im oglądać Twoje Chwalebne Oblicze na wieki. Ciebie
prosimy…

[fot.: Stanisław Basiuk]

Ojcze u Ciebie jeden dzień jest jak tysiąc dni a tysiąc dni
jak jeden dzień, prosimy Cię pomóż nam dostrzegać Twoją
obecność we wszystkich wydarzeniach życia, aby nigdy nie
zgasła nadzieja, którą przez wiarę zapaliłeś w sercach
Twoich dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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[fot.: Patrycja Kowalczyk]

[fot.: Urszula Awdziej]

[fot.: Studio Radek]

[fot.: Patrycja Kowalczyk]

BOGU DZIĘKUJEMY ZA ROK PAŃSKI 2014 I PROSIMY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM 2015

Pasterka
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[fot.: Patrycja Kowalczyk]

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
DEKRET O USTANOWIENIU WARUNKÓW POTRZEBNYCH DLA ZYSKANIA DARU ODPUSTÓW
W CIĄGU ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Ponieważ J. Eminencja Kardynał Prefekt
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego poprosił niedawno
Penitencjarię Apostolską, aby zgodnie ze zwyczajem
określone zostały warunki dla zyskania daru Odpustów,
którego Ojciec Święty Franciszek z okazji nadchodzącego
Roku życia konsekrowanego zamierzył udzielić dla odnowy
Instytutów zakonnych w duchu zawsze najwyższej
wierności charyzmatowi założyciela, a wiernym na całym
świecie dać błogosławioną okazję dla umocnienia Wiary,
Nadziei i Miłości w jedności z Kościołem Rzymskim, ze
specjalnego polecenia Biskupa Rzymskiego Penitencjaria
Apostolska chętnie udziela odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia
św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wszystkim
i
poszczególnym
członkom
Instytutów
Życia
Konsekrowanego oraz innym pobożnym wiernym
prawdziwie skruszonym i kierującym się miłością, który
można uzyskać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku
aż do dnia 02 lutego 2016, w którym rok życia
konsekrowanego zostanie uroczyście zamknięty, a który
mogą także ofiarować, na sposób wstawienniczy, za dusze
wiernych zatrzymane w czyśćcu
a) w Rzymie – ilekroć pobożnie uczestniczyć będą
w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach
określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego oraz przynajmniej przez odpowiedni okres
czasu oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny
być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary
w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi
wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;
b) każdorazowo we wszystkich Kościołach
partykularnych, w dniach diecezjalnych poświęconych
życiu
konsekrowanemu
oraz
w
uroczystościach
diecezjalnych organizowanych z racji Roku życia
konsekrowanego, a także gdy pobożnie nawiedzą katedrę
lub inne święte miejsce wyznaczone za zgodą ordynariusza
miejsca, lub jakiś kościół klasztorny albo kaplicę klasztoru
klauzurowego i tam publicznie odmówią Liturgię godzin
lub przynajmniej przez odpowiedni okres czasu oddadzą
się
pobożnym rozważaniom, które powinny być
zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary

w jakiejkolwiek prawnej formule oraz
wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

pobożnymi

Członkowie instytutów życia konsekrowanego,
którzy z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn
nie są w stanie odwiedzić owych kaplic, mogą uzyskać
odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek
przywiązania do grzechu oraz z intencją spełnienia trzech
warunków zwyczajnych, kiedy będzie to tylko możliwe,
przez pragnienie serca dokonają duchowego nawiedzenia
albo ofiarują przez Maryję cierpienia własnego życia
Miłosiernemu Bogu, dołączywszy modlitwy jak powyżej.
Zatem aby, ze względu na miłość pasterską, ułatwić
przez władzę kluczy Kościoła dostęp do osiągnięcia Bożego
przebaczenia, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby
kanonicy penitencjarni, kapitulni, kapłani Instytutów życia
konsekrowanego a także inni, którzy posiadają
odpowiednią władzę do udzielania sakramentu pokuty,
ochoczo i wielkodusznie oddawali się sprawowaniu
sakramentu pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej
chorym.
Niniejszy dekret obowiązuje przez cały okres Roku
Życia Konsekrowanego.
Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia.
Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia
23 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, roku 2014 od Wcielenia Pańskiego.
Maurus Kard. Piacenza Penitencjariusz Większy
Ks. Krzysztof Nykiel Regens
Tłumaczenie O. Krzysztof Kościelniak OFMConv

ROK FRANCISZKA W LICZBACH
5 mln 916 tys. osób uczestniczyło w mijającym roku
w spotkaniach i uroczystościach z udziałem Papieża
w Watykanie. Poinformowała o tym Prefektura Domu
Papieskiego podając dane dotyczące audiencji środowych,
audiencji specjalnych, celebracji liturgicznych i modlitwy
Anioł Pański. W pierwszym roku pontyfikatu Papieża
Franciszka liczba ta była jeszcze wyższa 6 mln 600 tys.
ludzi. W 43 audiencjach generalnych uczestniczyło 1 mln
200 tys. wiernych. Na specjalne audiencje dla grup
i pielgrzymek przybyło ponad pół miliona osób. 3 mln ludzi

było
na
modlitwach
Anioł Pański.
Najwięcej osób
przybyło
do
Watykanu
w kwietniu, co
było związane
z kanonizacją
dwóch papieży.

[fot.: Grzegorz Gałązka]
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Jacek Zieliński
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Sięgnijmy do Słownika teologii biblijnej. Zgodnie
z wykładnią, jaką tam znajdziemy chrzest to słowo
pochodzące z języka greckiego i utworzone od czasownika
baptein, baptidzein oznaczającego zanurzać, obmywać. A to
dlatego, że głównym obrzędem sprawowanym podczas
udzielania sakramentu chrztu jest obmycie odradzającą
wodą, która jest widocznym znakiem działającej łaski
Ducha Świętego.
O oczyszczającej funkcji wody dowiadujemy się
z kart Starego Testamentu odnoszących nas do
wyjątkowych i ważnych wydarzeń potop (por. 1 P 3, 20)
czy przejście przez Morze Czerwone (1 Kor 10,1). Pismo
Święte wielokrotnie podkreśla także konieczność poddania
się obmyciu rytualnemu, które oczyszcza i otwiera drogę do
sprawowania kultu Bożego (Lb 19, 2-10). Także Prorocy
zapowiadali, że przez wodę nastąpi oczyszczenie Narodu
Wybranego z wszelakich przejawów bezbożności
i przywrócona zostanie pierwotna jedność z Bogiem
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich
krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju,
pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi,
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich
waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne,
a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was
i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali
przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie
mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom,
i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ez 36,
24-28).
W czasach Chrystusa, jak dowiadujemy się z pism
Józefa Flawiusza, obmycia rytualne były bardzo częstą
praktyką. Czynności te towarzyszyły aktom oczyszczenia
serca i z pewnością moglibyśmy je porównywać do znanego
nam z chrześcijaństwa chrztu, gdyby nie fakt, że obrzędy te
nie były poprzedzone aktami pokutnymi, jak na przykład
żal za grzechy.
Chrzest, zgodnie nauczaniem Kościoła Katolickiego,
zakłada wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa (Dz 16, 30 n),
u podłoża którego leży pełne nawrócenie i całkowite
oddanie się Chrystusowi skutkujące przemianą życia. To
właśnie ta wiara w zbawczy charakter orędzia Chrystusa
wyraża się w prośbie rodziców dziecka o chrzest –
sakrament wiary. Zakłada ona bowiem, że naturalną
konsekwencją wiary rodziców, ich odpowiedzią na
wezwanie Boże przekazane w nauczaniu Apostołów (Rz 10,
14 n) jest włączenie ich dziecka w społeczność Kościoła.
Sakrament, jak poucza nas Katechizm, nie działa
w sposób magiczny. W chrzcie, Duch Święty bierze
w posiadanie wierzącego, wszczepia go w organizm
Kościoła, dając mu równocześnie pewność, że już wszedł do
Królestwa Bożego . Dlatego każdy z nas, zarówno sobie jak
i innym powinien pomagać w uświadomieniu tej prostej
prawdy, że pełne nawrócenie, którego domaga się od nas
Chrystus, powinno stanowić i stanowi dopiero punkt
wyjścia - nowego, pełnego niezachwianej wierności, życia.
Na koniec jeszcze kilka wyjątków z tekstu
Katechizmu Kościoła Katolickiego:
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1275 Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez
trzy sakramenty: chrzest, który jest początkiem nowego
życia; bierzmowanie, które jest jego umocnieniem,
i Eucharystię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa,
by przekształcić go w Niego.
1276 "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28,19-20).
1277 Chrzest jest narodzeniem do nowego życia
w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do
zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.
1278 Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata
w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym
wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
1279 Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą
rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu
pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie
do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym
synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego.
Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest
włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem
kapłaństwa Chrystusa.
1280 Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię,
"charakter",
który
konsekruje
ochrzczonego
do
uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji
"charakteru" chrzest nie może być powtórzony.
1281 Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary,
katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie
znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić
Jego wolę mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.
1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany
dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie
zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze
Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do
prawdziwej wolności.
1283 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia
Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do
modlitwy o ich zbawienie.
1284 W razie konieczności każda osoba może udzielić
chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co
czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: "Ja
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".

NASZA ŚWIĄTYNIA…
Grzegorz Sobczak
MODERNISTYCZNA CHRZCIELNICA
W XX wieku, w architekturze królowały kierunki konstruktywistyczny,
organicystyczny,
postmodernistyczny
i
high-tech.
Postawiony
w konstruktywistycznym duchu kościół Św. Józefa Rzemieślnika wraz
z przylegającym do niego Zakonem Misji Św. Wincentego a Paulo, zainaugurował
nowoczesną ścieżkę, którą podążyło wiele
kościołów wznoszonych w XX wieku.
W jego architekturze i wystroju
przepych oraz monumentalność zostały
zastąpione pokornością oraz prostotą.
Nawiązując
do
patrona
parafii,
przypomina
on
bardziej
dzieło
rzemieślnicze niż dzieło sztuki, o czym
świadczy między innymi zabytkowa
chrzcielnica.
Wykonana przez artystów dwudziestolecia
międzywojennego chrzcielnica uchodzi za
najcenniejsze dzieło sztuki w rotundowej,
ośmiobocznej budowli świątynnej. Pojawiła się w
niej
jako
spadek
wśród
elementów
wystroju
sprowadzanych z innych obiektów sakralnych zrujnowanych oblężeniem.
Chrzcielnica została wykuta w kilku rodzajach metalu. Składa się ona z otwieranej,
kolistej czaszy i podtrzymujących ją wokoło filarów. Na czaszy, wznosi się postać –
jedni utożsamiają postać z Janem Chrzcicielem, Który chrzcił w Jordanie, drudzy
natomiast, ze względu na to, iż postać trzyma krzyż przepasany chorągwią,
utożsamiają ją z Jezusem Chrystusem, Który zmartwychwstał. Czaszę podtrzymują
filary oraz sylwetki czterech Apostołów z charakterystycznymi dla Nich atrybutami
Św. Piotra z kluczami, Św. Pawła z mieczem św. Jakuba z kijem pielgrzyma i Św. Jana z
księgą. Nawiązując do zbawienia, przez które dokonuje się nowe stworzenie, wokół
czaszy twórcy napisali w języku łacińskim to, co powiedział prorok Izajasz Wy
będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia (Iz 12,3).

Niebawem chrzcielnica zostanie wystawiona
jako jeden z dwustu eksponatów na wystawie
Stwórcze ręce – sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu
prezentujących dzieła sztuki secesyjnej, art deco
i modernistycznej
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Fot.: Grzegorz Sobczak
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MODLITWY...
Katarzyna Zielińska
JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!
Każdy z nas zna modlitwę Pańska, w której codziennie
wypowiadamy słowa „ bądź wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi” . I wydawałoby się, że w tych właśnie słowach oddajemy
wszystko Bogu, godzimy się na jego wolę , ale tak naprawdę robimy
wiele rzeczy po swojemu i często buntujemy się przeciwko temu co
nas spotyka, nie starając się odkrywać w tym woli Bożej.
Często sam Pan Bóg pokazuje nam, że jeżeli coś Mu oddajemy to
wszystko zaczyna się układać, to nawet najbardziej zawiłe i trudne
sytuacje zaczynają się rozwiązywać…
Ostatnio otrzymałam modlitwę - pełnego oddania się
Jezusowi - spisaną przez Ks. Dolinda Ruotolo - neapolitańskiego
kapłana, który zmarł w opinii świętości.
W jego autobiografii pojawia się taka oto nota Oto słowa dla
ludzkości, słowa, które prosił przekazać mi Jezus. Były mi pomocą
w każdym cierpieniu .
Może nadszedł czas aby tak jak Ks. Ruotolo oddać wszystko Jezusowi
i przyjąć słowa które za Jego pośrednictwem zostawił nam Pan
Jezus.
Akt Oddania się Panu Jezusowi (przeciw niepokojom
i zmartwieniom) według ks. Dolido Ruotolo
Jezu, Ty się tym zajmij!
Jezus mówi do duszy:
Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie mnie
troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę
mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego
i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez
was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje. Zawierzenie Mnie
nie oznacza zadręczania się, wzburzenia, rozpaczania,
a później kierowania do Mnie modlitwy pełnej niepokoju,
bym nadążał za wami; zawierzenie to jest zamiana
niepokoju na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne
zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki
i oddanie się Mnie tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi
Ty się tym zajmij.
Sprzeczne z zawierzeniem jest martwienie się, zamęt, wola
rozmyślania o konsekwencjach zdarzenia. Podobne jest to
do zamieszania spowodowanego przez dzieci domagające
się, aby mama myślała o ich potrzebach gdy tymczasem one
chcą się tym zająć same, utrudniając swymi pomysłami i
kaprysami jej pracę. Zamknijcie oczy i pozwólcie Mi
pracować, zamknijcie oczy i myślcie o obecnej chwili,
odwracając myśli od przyszłości jak od pokusy.
Oprzyjcie się na Mnie wierząc w moją dobroć,
a poprzysięgam wam na moją miłość, że kiedy z takim
nastawieniem mówicie Ty się tym zajmij , Ja w pełni to
uczynię, pocieszę was, uwolnię i poprowadzę.
A kiedy muszę was wprowadzić w życie różne od tego, jakie
wy widzielibyście dla siebie, uczę was, noszę w moich
ramionach, sprawiam, że jesteście jak dzieci uśpione
w matczynych objęciach. To, co was niepokoi i powoduje
ogromne cierpienie to wasze rozumowanie, wasze
myślenie po swojemu, wasze myśli i wola, by za wszelką
cenę samemu zaradzić temu, co was trapi.
Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach
duchowych jak i materialnych, zwraca się do mnie mówiąc
Ty się tym zajmij , zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie
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niewiele łask, kiedy męczycie się i dręczycie się, aby je
otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa
jest pełnym zawierzeniem Mnie. W cierpieniu prosicie,
żebym działał, ale tak jak wy pragniecie... Zwracacie się do
Mnie, ale chcecie, bym to ja dostosował się do was. Nie
bądźcie jak chorzy, którzy proszą lekarza o kurację, ale
sami mu ją podpowiadają. Nie postępujcie tak, lecz módlcie
się, jak was nauczyłem w modlitwie Ojcze nasz Święć się
Imię Twoje, to znaczy bądź uwielbiony w tej mojej
potrzebie; Przyjdź Królestwo Twoje, to znaczy niech
wszystko przyczynia się do chwały Królestwa Twego w nas
i w świecie; Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, to
znaczy Ty decyduj w tej potrzebie, uczyń to, co Tobie
wydaje się lepsze dla naszego życia doczesnego
i wiecznego.
Jeżeli naprawdę powiecie Mi Bądź wola Twoja , co jest
równoznaczne z powiedzeniem Ty się tym zajmij , Ja
wkroczę z całą moją wszechmocą i rozwiąże najtrudniejsze
sytuacje. Gdy zobaczysz, że twoja dolegliwość zwiększa się
zamiast się zmniejszać, nie martw się, zamknij oczy
i z ufnością powiedz Mi Bądź wola Twoja, Ty się tym
zajmij! . Mówię ci, że zajmę się tym, że wdam się w tę
sprawę jak lekarz, a nawet, jeśli będzie trzeba, uczynię cud.
Widzisz, że sprawa ulega pogorszeniu? Nie trać ducha!
Zamknij oczy i mów Ty się tym zajmij! . Mówię ci, że zajmę
się tym i że nie ma skuteczniejszego lekarstwa nad moją
interwencją miłości. Zajmę się tym jedynie wtedy, kiedy
zamkniesz oczy.
Nie możecie spać, wszystko chcecie oceniać, wszystkiego
dociec, o wszystkim myśleć i w ten sposób zawierzacie
siłom ludzkim albo – gorzej – ufacie tylko interwencji
człowieka. A to właśnie stoi na przeszkodzie moim słowom
i memu przybyciu. Och! Jakże pragnę tego waszego
zawierzenia, by móc wam wyświadczyć dobrodziejstwa
i jakże smucę się widząc was wzburzonymi.

Szatan właśnie do tego zmierza aby was podburzyć, by biegiem rzeczy, któremu często przeszkadza szatan. Żaden
ukryć was przed moim działaniem i rzucić na pastwę tylko człowiek rozumujący tylko według logiki ludzkiej nie czynił
ludzkich poczynań. Przeto ufajcie tylko Mnie, oprzyjcie się cudów. Lecz na sposób Boski działa ten, kto zawierza Bogu.
na mnie, zawierzcie Mnie we wszystkim. Czynię cuda Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz
proporcjonalnie do waszego zawierzenia Mnie, a nie z zamkniętymi oczami duszy Jezu, Ty się tym zajmij!
proporcjonalnie do waszych trosk.
Postępuj tak we wszystkich twoich potrzebach. Postępujcie
Kiedy znajdujecie się w całkowitym ubóstwie, wylewam na tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda.
was skarby moich łask. Jeżeli macie swoje zasoby, nawet To wam poprzysięgam na moją miłość.
niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie (Z pism sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo)
w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

POTĘŻNY EGZORCYZM ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na
polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego
Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień
poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. Prosimy Cię Jezu Chryste, wyślij Swoich
Aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże
Królestwo. Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz Naród i wszystkie narody całego
świata mogły doświadczyć Bożego pokoju. Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco poślij swoich Aniołów,
aby strąciły do czeluści piekielnych, wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. A Ty Wodzu Niebieskich
Zastępów dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie
Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej Swej mocy, aby pokonać
lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie. Pokonaj ich,
albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości abyśmy podążali za Chrystusem do
Królestwa Niebieskiego.
Amen.
KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH
DUCHÓW. To wielka łaska., Pamiętajcie o tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych
duchów będzie strącona do czeluści piekielnych. Oto wielki dar od Boga przekazany przeze Mnie, Świętego Michała Archanioła
w tym szczególnym dniu. Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza złych duchów będzie
musiała być strącona do czeluści piekielnych. To spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach
na całym świecie. /Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./

Z ŻYCIA PARAFII...

Jakub Jakuszkin
REKOLEKCYJNA NAUKA O RODZINIE
W naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe,
które poprowadził O. Waldemar Kowalczyk z zakonu ojców
paulinów. Na jednej z nauk Ojciec opowiadał o rodzinie.
Rodzina jest najważniejsza, stanowi ogromną wartość.
Rodzina to matka, ojciec i dzieci, a nie ojciec i ojciec lub
matka i matka, to nie jest rodzina. Nieważne jak wyglądasz,

kim jesteś, co masz w domu np. piękne obrazy, firanki,
meble, - to jest dobre? –nie! Bo w domu takim może
panować chłód, złość i wrogość.
Dowiedziałem się też, że powinniśmy wybaczać,
nawet jeśli ktoś wyrządził nam wiele zła. Aby wybaczyć
innym trzeba wybaczyć najpierw sobie.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W ŚWIETLICY ISKIERKA
W dniu 5 grudnia w naszym Ognisku pojawił się
sam Święty Mikołaj!! Przyszedł do nas z workiem pełnych
prezentów w towarzystwie pani Mikołajowej, elfa oraz
renifera.
Wszyscy na ich widok piszczeli ze szczęścia!! Mieli
również zdziwione miny, bo nie spodziewali się takiej
wizyty.
Św. Mikołaj wraz z pomocnikami rozdał prezenty
(ale nie tak łatwo ) ) każdy musiał powiedzieć wiersz,
zaśpiewać piosenkę lub odegrać jakąś krótką scenkę.
Po rozpakowaniu prezentów, wszyscy wspólnie grali

w kalambury składające się z dwóch drużyn pani
Mikołajkowej i św. Mikołaja. Mimo zaciętej i niełatwej
walki, wynik był wyrównany.
Rozweseleni i pełni uśmiechu przyszedł czas na
pożegnanie, gdyż św. Mikołaj musiał odwiedzić jeszcze inne
dzieci.
Dlatego z całego serducha wychowankowie Ogniska
Wychowawczego nr.1 dziękują studentom koła naukowego
na Politechnice Wrocławskiej za zbiórkę funduszy, zakup
prezentów oraz cudowny czas spędzony wspólnie.
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WYWIAD...
Drogim Parafianom pragniemy przybliżyć osobę naszej nowej organistki

Ks. Maciej Mroczek CM w rozmowie z p. Agatą Ranz

MAM POCZUCIE, ŻE STAŁAM SIĘ CZĘŚCIĄ ŻYWEJ I ODPOWIEDZIALNEJ WSPÓLNOTY
Na początku proszę powiedzieć kim Pani jest (śmiech)
i kiedy odkryła Pani talent muzyczny?
Urodziłam się w 22 lata temu w Poznaniu skazana na
kontakt ze sztuką, gdyż moja mama jest artystką
plastykiem a tata muzykiem jazzowym oraz również
organistą. Tak jak później moi zdolni dwaj młodsi bracia
(trębacz i wiolonczelista) uczyłam się w poznańskich
ogólnokształcących
szkołach muzycznych – rok na
skrzypcach, kolejnych jedenaście na fortepianie. Następne
dwa lata spędziłam na kierunku Teoria Muzyki
w poznańskiej Akademii Muzycznej, jednak szybko
przekonałam się, że potrzebuję w życiu żywej muzyki i po
burzliwych przemyśleniach przeniosłam się do Wrocławia.
Obecnie jestem studentką drugiego roku Akademii
Muzycznej we Wrocławiu na wszystkich specjalnościach
wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki
Kościelnej.

A prywatnie czym Pani się interesuje, jakie ma Pani
hobby?
Zespołowa muzyka wokalna to jest to  I od strony
prowadzącej zespół, i od strony śpiewaka. Ogromną radość
daje mi współpraca z ludźmi o tej samej pasji. Mam od
Boga niesamowity prezent, że mogę studiować u pedagoga,
który jest dla mnie jednym z najwyższych dyrygenckich
autorytetów a grono moich przyjaciół, w tym
współlokatorzy, to osoby, z którymi wspólnie śpiewam
w wielu zespołach, chodzę na koncerty, słucham nagrań,
obgaduję, krytykuję, zachwycam się, uczę się… Nasze
studenckie mieszkanko najczęściej wypełniają dźwięki
kantat Jana Sebastiana Bacha, mego muzycznego mistrza
nad mistrze. A moje marzenie to zajmowanie się kiedyś
taką muzyką w życiu zawodowym.

Jakie ma Pani doświadczenie muzyki kościelnej?
Będąc w szkole średniej zaczęłam grywać w zastępstwie za
mojego tatę, kiedy miał koncert i nie mógł być na Mszy Św.
Z czasem mój numer telefonu stał się znany większości
poznańskich organistów i niemal codziennie gdzieś za
kogoś grałam. By zyskać kompetencje równolegle z liceum
ukończyłam Archidiecezjalne Studium Muzyki Kościelnej
w Poznaniu. Nie zakochałam się w organach od razu, ale
lubiłam je coraz bardziej i teraz szczerze mogę powiedzieć,
że to mój ukochany instrument.
Komu jest łatwiej być organistą: kobiecie czy
mężczyźnie?
Łatwiej? Nie mam pojęcia, czy można odpowiedzieć na to
pytanie. Z natury każdy ma głowę i cztery kończyny  ale
osobiście uważam (nie chcąc urazić żadnej z pań!), że
statystycznie mężczyźni mają większą wyobraźnię
muzyczną i o ile w interpretacji literatury muzycznej mamy
wyrównane szanse to w zdolności improwizowania
przodują panowie. To moje osobiste statystyki po
przyjrzeniu się dwóm światom, gdzie ta wyobraźnia
odgrywa ogromną rolę – organistów i jazzmanów.
Proszę powiedzieć jak wygląda śpiew w kościołach
w Poznaniu i w Wielkopolsce? Czym różni się od
Wrocławia i Dolnego Śląska?
Z przykrością (jako Wielkopolanka) stwierdzam, że
w rzadko której parafii w Poznaniu można podczas pieśni
przestać śpiewać do mikrofonu, gdyż ludzie często wstydzą
się wydobyć z siebie głos (staram się wierzyć, ze to nie
dlatego, ze w śpiewie liturgicznym uczestniczyć nie mają
ochoty). We Wrocławiu z radością zdarza mi się słuchać
pięknego śpiewu wiernych w kościele, mogę też wtedy
mocniej skupić się na grze. Nie bez powodu zawód
organisty ma w swej nazwie tylko organy, nie głos  Ze
swojej strony obiecuję poszerzać repertuar pieśni, który
tutaj wydaje mi się być dużo bogatszy niż w Wielkopolsce
i z całego serca zapraszam wszystkich do śpiewu!
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[fot.: Urszula Awdziej]

A co Pani powie o naszej scholii parafialnej?
Że naładowuje mnie zawsze radością. Cieszę się
z
ogromnych
chęci
dziewczyn,
rzetelnego
przygotowywania przez panią Kasię i panią Żanetę,
z poważnego traktowania liturgii i wskazań dotyczących
muzyki liturgicznej. Od pierwszego spotkania czuję
ogromną chęć współpracy i mam nadzieję, że jej owoce są
i będą widoczne. A nawet słyszalne 
Jakie wrażenie zrobiła na Pani nasza parafia?
Bardzo dobre. Przez kilka lat grając zastępstwa najeździłam
się nieco po parafiach i nazbierałam sporo wrażeń, nie
zawsze pozytywnych. Tutaj mam poczucie, że stałam się
częścią żywej i odpowiedzialnej wspólnoty, w której chce
się być.
Czego możemy życzyć naszej nowej organistce?
Zawsze miałam problemy ze wstawaniem, nigdy nie za
wiele życzenia mi, bym nie zasypiała na poranne Msze
Święte  A tak poważniej to funkcja organisty jest bardzo
trudna ze względu na ryzyko, że Msza Święta stanie się
zawodową rutyną. Proszę o modlitwę, żeby mnie to nie
nigdy nie spotkało.
Dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybysławska

PODAJ DŁOŃ

Z całego serca życzę udanego roku. Udanego roku
dla ciebie i wszystkich ludzi. Podaj im dłoń, także tym,
którym już dawno jej nie podałeś. Podaj im dłoń, mając
serce pełne dobrych i szczerych życzeń, zrzuciwszy piękną
maskę, jaką nakładają ludzie obłudni. Napisz kartkę, złóż na
niej pocałunek. Zaczyna się nowy rok. Postaraj się, aby to
był dobry rok. Daj odczuć swą dobroć i przyjaźń w domu,
w szkole, w pracy. Zażegnaj wszelkie spory. Powściągnij
złośliwy język. Spraw, by twój mąż, twoja żona, twoje dzieci
byli szczęśliwi, szczęśliwi dzięki czynom, nie tylko słowom,

ponieważ potrzebujesz ich szczęścia, aby samemu być
szczęśliwym. Nie szukaj szczęścia tylko dla siebie, we
własnych czterech ścianach. Pomóż stworzyć świat,
w którym będziemy się nie tylko tolerować, lecz naprawdę
lubić, świat, w
którym znajdzie
się miejsce na
uśmiech, kwiat,
serce, troszeczkę
nieba na ziemi.

Arleta Gosławska
MIŁOŚĆ, CO TO WŁAŚCIWIE JEST ?
Miłość, co to właściwie jest ?
Sądzę, że każdy wyobraża sobie ją na inny
sposób, więc czym jest miłość dla mnie ? Jest to coś
stworzone przez Boga, tylko co? Nie jest to rzecz taka jak
np. komputer czy krzesło, ale może to być trochę
czynność "wykonywana" przez człowieka kierowana do
drugiego człowieka lub po prostu uczucie. A kogo lub co

Bolesław Dobrowolski

możemy kochać? Jedni kochają gry komputerowe, inni
jedzenie, jeszcze inni kochają zwierzęta czy rośliny, a ja
sądzę, że prawdziwa miłość, to ta do drugiego człowieka,
która jest bardzo ważna w naszym życiu. To właśnie
miłość prowadzi nas przez życie, a właściwie ten drugi
człowiek do którego jest ona skierowana.

CZYNY – BOŻE I NASZE

Jezus Chrystus swoją działalność mesjańską
rozpoczął w Kanie Galilejskiej. Uczestniczył tam
w zaślubinach, weselu i uczcie, a zatem w sposób
bezpośredni wszedł w relacje z człowiekiem, w jego
codzienność, aby poprzez cud zbliżyć go do Boga.
Spotkanie człowieka z Bogiem nigdy nie jest dziełem
przypadku, lecz dokonuje się z woli Bożej. Maryja
wiedziała, że Jezus jest Synem Bożym i że nadejdzie czas
rozpoczęcia Jego misji, dlatego mówiąc do Jezusa Nie
mają już wina jednocześnie pełna ufności zwraca się do
samego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Ze słów i postawy Maryi płynie dla nas głęboka mądrość.
Matka Boża wskazuje na Jezusa, jako na Tego,
który ma moc uwolnić nas z naszych trudności. Zatem za
Jej przykładem ufni w Miłosierdzie Boże prośmy Jezusa
w naszych sprawach doczesnych, o szczęście wieczne
i nie wahajmy się prosić o cud.
Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? –
w tym pytaniu zawiera się prawda o posłannictwie
Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by podnieść
każdego człowieka z jego słabości i grzechu, i dać mu
zbawienie. Jezus zwraca się do Maryi Niewiasto a nie
Matko – w tym zwrocie zawarta jest symbolika –
Chrystus niejako przemawia do każdego z nas. Jezus
odpowiada Matce Bożej jeszcze nie nadeszła godzina
moja – w ten sposób Chrystus zaznacza, że czas jest Mu
podległy, a wszystkie nasze prośby są wysłuchiwane
według Jego nieskończonej Mądrości i Miłosierdzia
i spełniane jeśli są zgodne z Jego wolą.
Jezus czyniąc cud w Kanie Galilejskiej ujawnił
swoją Boską moc wobec ludzi i uwierzyli w Niego Jego

uczniowie. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. –
to polecenie Maryi jest wciąż aktualne. Przez wszystkie
dzieje Kościoła, aż po czasy nam współczesne słowa te
wyrażają konieczność posłuszeństwa wobec Boga.
W słowachMaryi kierowanych do sług zawarte są
głębokie treści teologiczne Kościoła. Matka Boża
wskazuje na Jezusa, który jest dla nas jedyną Drogą,
Prawdą i Życiem . Jezus będąc posłanym przez Boga Ojca
przyszedł na świat by wypełnić Jego wolę, a we
wszystkim był posłuszny woli Ojca i czyny Jego
świadczyły o Jego Boskiej naturze. Poddanie się woli
Boga Ojca Jezus wyraził w sposób doskonały godząc się
na śmierć krzyżową dla naszego zbawienia.
Jezus
chociaż
dokonywał
czynów
nadprzyrodzonych, to jednak uniżył się z miłości do
człowieka i tak, jak człowiek znosił trudy życia
doczesnego. Również życie Maryi naznaczone było
cierpieniem. Matka Boża, jak podaje Ewangelia
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w
swoim sercu .
Nasze czyny, postępowanie, które są miłe Bogu
wyrażają się w codziennej modlitwie porannej
i wieczornej, uczestnictwie w Eucharystii, adoracji
Najświętszego Sakramentu, rozważaniu Słowa Bożego
i życiu według ewangelicznych zasad. Naszą pomocą
w wytrwaniu w wypełnianiu Bożych przykazań i życiu
Ewangelią jest Matka Boża, która nieustannie nam
przypomina jaką drogą mamy iść Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie.
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POCZET ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ 1/24…
W latach 2015-2016 zapraszamy na ostatnią stronę gazety parafialnej, na której
znajdziemy pasjonujący cykl poświęcony życiu, działalności i śmierci świętych osób
związanych ze Zgromadzeniem Misji…
Jadwiga Sobczak
Nasza parafia ma dwóch patronów pierwszym, oficjalnym, jest św. Józef
Rzemieślnik, drugim, nieoficjalnym, jest św. Wincenty a Paulo, założyciel
Zgromadzenia Misji obecnego przy naszej parafii – na początek trochę więcej
właśnie o nim.
ŚW. WINCENTY A PAULO
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo – 27 września
Wincenty urodził się w 1581 roku, w Pouy we Francji. Gdy
początkowo żądny kariery i bogactwa ksiądz, odkrył swoje
prawdziwe powołanie, stał się misyjnym pionierem ówczesnych
czasów. Najpierw obracał się w środowisku arystokracji
nawiązywał kontakty z wielkimi tego świata. Następnie trafił do
zwyczajnej parafii, w której dojrzewał w swoim powołaniu.
W przełomowym dla Jego działalności roku 1625 założył
Zgromadzenie Misji. Wychodził z założenia, że aby zaspokoić
potrzeby duszy i głosić Ewangelię, trzeba pierwej zaspokoić
potrzeby ciała, czyli zapewnić jedzenie i schronienie. Zmarł w 1660
roku, w Paryżu.
Wincenty a Paulo naśladował Jezusa Chrystusa słowem i czynem,
głównie pod względem prostoty, pokory oraz gorliwości
w prowadzeniu misji. Jako że każda osoba potrzebuje nie tylko
sprawiedliwości, ale również miłości i miłosierdzia, głoszenie Słowa
Bożego, współgrało u niego z działalnością dobroczynną. Jego motto
brzmiało Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan.
Przesłanie św. Wincentego a Paulo:
 Potwierdzenie wiary człowieka w Boga to uczynki
względem ludzi.
 Pełnienie woli Boga wymaga życia miłością.
 Troska o świętość życia trwa od narodzin do śmierci.
 Upodobnienie do Jezusa Chrystusa to fundament świętości życia.

Między niebem a ziemią, poprzez nędzy odmęty, drogą Bożych wyroków, idzie Święty Wincenty.
Znakiem krzyża otwiera gwarne wioski i miasta, w których miłość umiera a nienawiść wyrasta.
Gdzie jest twój brat tak bliski, choć daleki? Uniosły go wezbrane życia rzeki!
A on czeka na ciebie, czeka za dnia i nocą, że jak Święty Wincenty wnet pospieszysz z pomocą.
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10; Nieszpory o godz. 17.30
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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