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NIEDZIELNA EWANGELIA...   
  8 I - Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia i wypedza złe duchy 
15 I - Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego 
22 I - Mk 1, 12-15 Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali. 

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby więźniowie, a szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia. 
INTENCJA MISYJNA:  Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie 
chrześcijańskiej. 
 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 4, 16-30. Jezus w Nazarecie. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę (Łk 4, 18). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:  Zdanie powtarzane w tym miesiącu rozpoczyna dla nas rozmyślania nad 
odczytaną perykopą. Jako apostołowie mamy za przykładem Chrystusa, poddani wpływom Ducha Świętego nieść ludziom 
dobrą nowinę, apostołować słowem Bożym, posługiwać się i odwoływać do niego w naszych wystąpieniach, rozmowach  
i dyskusjach. Ojciec św. Jan Paweł II w adhortacji „Katolicy świeccy” poucza, że uczestnictwo wiernych świeckich  
w potrójnym urzędzie Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla, rozpoczyna się wraz z namaszczeniem chrztu św., rozwija się 
przez bierzmowanie, w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą  
w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy św. Piotr Apostoł nazywając ludzi 
ochrzczonych wybranym plemieniem, Królewskim Kapłaństwem, świętym narodem. Apostoł maryjny powinien też 
pamiętać o Drugiej Radzie Apostoła Maryjnego: Czytaj codziennie kilka zdań Pisma św. i bierz z nich naukę życiową. Ta 
praktyka uzdolni do posługiwania się słowem Bożym w różnych okolicznościach. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LUTY:  
Apostolstwo słowa wobec chorych, ubogich, uwrażliwienie na potrzeby ludzi doświadczonych cierpieniem. 
PATRONKA MIESIĄCA LUTEGO:  Matka Boża z Lourdes (11. lutego) 

 

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY... 
O łaskę odnowy życia zakonnego w Roku Życia Konsekrowanego. 

 
AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 

TEMAT SPOTKANIA: Prostować swoje ścieżki. 
PISMO ŚWIĘTE: Łk 3,1-22. 
INTENCJE MODLITWY: Abyśmy umieli dostrzec to, co mamy czynić na drodze wierności Ewangelii. 

 
PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 

MARY'S LAND – ZIEMIA MARYI... 13. 02. godz. 18.40   czas 110 min. 
Mary's Land – Ziemia Maryi to nie tylko oryginalna konwencja. To przede wszystkim piękny film o Maryi, który musi 
poruszyć każdego widza. Agent M.J., adwokat diabła, obarczony misją odnalezienia Kobiety, która ma wpływ na tak wielu 
ludzi, i zbadania tego fenomenu to postać fikcyjna. Jednak już osoby, które przesłuchuje w swoim śledztwie to postaci 
prawdziwe: top modelka, polityk, prostytutka, ksiądz... Wszyscy z różańcem w ręku, powtarzający zdziwionemu agentowi, 
że to najlepsze lekarstwo na życiowe problemy... 
CELESTYN V, CZYLI PAPIESKA TAJEMNICA... 20. 02. godz. 19.00   czas 55 min. 
Postać, czyny i abdykacja Celestyna V budziły zawsze ogromne zainteresowanie pisarzy, malarzy poetów, o czym 
przekonamy się oglądając poświęcony mu dokument. Dlaczego? Był pierwszym papieżem w historii Kościoła, który 
dobrowolnie abdykował. Dokument Alessandry Gigante próbuje odpowiedzieć na wiele pytań wiążących się z osobą tego 
papieża. Kto chciał, by został papieżem? Dlaczego przyjął papieską tiarę i dlaczego ją odrzucił? Czemu obrał imię 
"Celestyn"? Czemu budził niepokój swego następcy? Jak zmarł? Kto w 1988 roku skradł ciało świętego? 

HISTORIA ŚW. FRANCISZKA... 27. 02. GODZ. 19.00   czas 60 min. 
Zdjęcia do filmu realizowano w miejscach związanych z biografią św. Franciszka: kościół Chiesa Nova, który wchłonął dom 
rodzinny świętego, kościółek pod wezwaniem Marii Magdaleny, gdzie spotkał trędowatych, kościół Świętego Damiana 
wokół którego z czasem powstał klasztor i nad którego ołtarzem znajduje się krucyfiks, który do niego przemówił do 
Franciszka i wiele innych. W dokumencie występują również znani we Włoszech historycy Kościoła. 

 
WIELKI POST... 

 
18 II - ŚRODA POPIELCOWA. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem  
o godz. 6.30; 8.30, 18.00 i 19.00. 
GORZKIE ŻALE w niedziele o godz. 17.15. 
DROGA KRZYŻOWA w piątki o godz. 9.00; 17.00 (dla dzieci) i 18.30. 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2015 R. 
 

Sapientia cordis. «Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi» (Hi 29, 15) 
 
 Drodzy Bracia i Siostry! 
 
Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego 
przez św. Jana Pawła II, zwracam się do was wszystkich, 
którzy nosicie ciężar choroby i na rozmaite sposoby 
jesteście złączeni z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak 
również do was, którzy zawodowo i jako wolontariusze 
pracujecie w służbie zdrowia. 
 
Tegoroczny temat zachęca nas do medytacji nad słowami  
z Księgi Hioba: «Niewidomemu byłem oczami, chromemu 
służyłem za nogi» (29, 15). Chciałbym ją podjąć  
w perspektywie sapientia cordis — mądrości serca. 
 
1. Mądrość ta nie jest wiedzą teoretyczną, abstrakcyjną, 
wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak opisuje ją św. 
Jakub w swoim Liście, «czysta dalej — skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 
owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy» (3, 17). 
Jest ona zatem postawą wzbudzoną przez Ducha Świętego 
w umysłach i sercach tych, którzy potrafią otworzyć się na 
cierpienie braci i dostrzegają w nich obraz Boga. Dlatego 
posłużmy się słowami modlitwy Psalmu: «Naucz nas liczyć 
dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca» (Ps 90, 12).  
W tej sapientia cordis, która jest darem Boga, możemy 
zawrzeć owoce Światowego Dnia Chorego.  
 

2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, 
która zawiera słowa: «Niewidomemu byłem oczami, 
chromemu służyłem za nogi», jest podkreślony wymiar 
służby potrzebującym ze strony tego prawego człowieka, 
który cieszy się pewnym autorytetem i zajmuje godne 
miejsce wśród starszych miasta. Jego wielkość moralna 
przejawia się w służbie ubogiemu, który prosi o pomoc,  
a także w trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29, 12-13). 
 
Jakże wielu chrześcijan również dziś świadczy nie słowami, 
ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są 
«oczami niewidomego» i «stopami chromego»! Są to osoby 
będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, 
pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. 
Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może 
stać się męcząca i uciążliwa. Jest stosunkowo łatwo służyć 
przez kilka dni, ale trudno jest pielęgnować osobę przez 

wiele miesięcy lub nawet lat, także wówczas, gdy nie jest 
ona już w stanie wyrazić swojej wdzięczności. A jednak, 
jakże to wielka droga uświęcenia! W tych chwilach można 
liczyć w sposób szczególny na bliskość Pana, a jest się też 
szczególnym wsparciem dla misji Kościoła.  
 
3. Mądrość serca to trwanie przy bracie. Czas spędzony  
u boku chorego jest czasem świętym. Jest wielbieniem 
Boga, który kształtuje nas na obraz swego Syna, który «nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie 
jako okup za wielu» (Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: «Ja 
jestem pośród was jako ten, kto służy» (Łk 22, 27). 
 
Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę 
zrozumienia wartości towarzyszenia, często w sposób 
cichy, skłaniającego nas do poświęcenia czasu tym naszym 
siostrom i braciom, którzy dzięki naszej bliskości i naszej 
życzliwości czują się bardziej kochani i umocnieni. Jak 
wielkie kłamstwo kryje się natomiast w pewnych 
wyrażeniach, które kładą mocny nacisk na «jakość życia», 
skłaniając do uwierzenia, jakoby życie poważnie dotknięte 
chorobą nie było warte przeżycia! 
 
4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. Świat, 
w którym żyjemy, zapomina niekiedy o szczególnej 
wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż 
jesteśmy pochłonięci pośpiechem, gorączkowym 
działaniem, produkcją, a w ten sposób łatwo zapomina się  
o wartości bezinteresowności, zatroszczenia się o bliźniego, 
zajęcia się nim. W gruncie rzeczy u źródeł takiej postawy 
jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana, 
który mówi: «Wszystko to Mnieście uczynili» (por. Mt 25, 
40).  
 
Dlatego chciałbym przypomnieć raz jeszcze «absolutny 
priorytet ’wyjścia poza siebie ku bratu’», jako jedno  
z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament 
wszelkich norm moralnych i jako najjaśniejszy znak, by 
dokonać rozeznania na drodze duchowego rozwoju, 
odpowiadając na absolutnie bezinteresowny dar Boga 
(adhort. apost. Evangelii gaudium, 179). Z samej natury 
misyjnej Kościoła wypływa «czynna miłość bliźniego, 
współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje» 
(tamże). 
 
5. Mądrość serca to bycie solidarnym z bratem bez 
osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć 
chorych, i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby być przy 
nich, jak przyjaciele Hioba: «Siedzieli z nim na ziemi siedem 
dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli 
ogrom jego bólu» (Hi 2, 13). Przyjaciele Hioba jednakże 
skrywali w sobie negatywny osąd o nim — myśleli, że jego 
nieszczęście było karą Bożą za jakąś jego winę. Natomiast 
prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez 
usiłowania nawracania drugiego; jest wolna od owej 
fałszywej pokory, która w gruncie rzeczy szuka uznania  
i chełpi się dokonanym dobrem. 
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Doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną 
odpowiedź tylko w krzyżu Jezusa, najwyższym akcie 
solidarności Boga z nami, zupełnie darmowym, 
bezgranicznie miłosiernym. I ta odpowiedź miłości na 
dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza cierpienia 
niezawinionego, pozostaje na zawsze wyryta w ciele 
Chrystusa zmartwychwstałego, w tych Jego chwalebnych 
ranach, które są zgorszeniem dla wiary, ale są również 
sprawdzianem wiary (por. homilia podczas kanonizacji 
Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.).  
 
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność  
i niepełnosprawność biorą górę nad naszym życiem, 
będącym darem, doświadczenie bólu może stać się 
uprzywilejowaną sposobnością przekazywania łaski  
i źródłem, z którego można czerpać i umacniać sapientia 
cordis. W ten sposób staje się zrozumiałe, że Hiob u kresu 
swego doświadczenia, zwracając się do Boga, mógł 
stwierdzić: «Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało 
Cię moje oko» (Hi 42, 5). Również osoby zanurzone w 
tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego z wiarą, mogą stać 
się żywymi świadkami wiary, która pozwala współistnieć  
z samym cierpieniem, pomimo że człowiek swoim umysłem 
nie jest w stanie do końca go pojąć. 
 
6. Ten Światowy Dzień Chorego powierzam macierzyńskiej 
opiece Maryi, która przyjęła w swoim łonie i zrodziła 
Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 

 

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się 
za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. 
Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu bliźniemu i przez 
samo doświadczenie cierpienia mogli przyjąć i rozwijać  
w sobie prawdziwą mądrość serca. 
 
Do tej modlitwy w intencji was wszystkich dołączam moje 
Apostolskie Błogosławieństwo. 
 
Watykan, 3 grudnia 2014 r., w liturgiczne wspomnienie św. 
Franciszka Ksawerego  
 
Franciscus 

RADA PARAFIALNA... 
 

KILKA SŁÓW ZE SPOTKANIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 
 

 Dnia 3 lutego b.r. odbyło się zebranie Rady 
parafialnej. Odbyło się ono po dłuższej przerwie dlatego 
było o czym rozmawiać. 
 Wspomniano wszystkie duchowe wydarzenia, które 
miały miejsce w parafii począwszy od Misji świętych, 
Wrocławskich Nocy Kościołów, poprzez Wincentyńskie 
Spotkania Młodych, rekolekcje adwentowe, różne 
koncerty a skończywszy na tegorocznej już wizycie 
duszpasterskiej w domach parafian.  
 Następnie omówiono zakończone już, ale także  
i trwające dzieła materialne prowadzone przy parafii  
(z większych wymienię wykonanie węzła CO oraz 
włączenie domu parafialnego i kościoła do miejskiej sieci 
grzewczej oraz wiele mniejszych, równie potrzebnych 
dzieł). 
 Planowanych i koniecznych prac do wykonania jest 
jeszcze sporo przed nami, zarówno w samym kościele, 
domu parafialnym, jak i na placu przed plebanią. 

 Nie udało się jednak przeprowadzić naprawy pianina, 
z którego korzysta schola. 
 Na spotkaniu zauważono również potrzebę 
utworzenia funduszu, z którego uzyskane środki będzie 
można przeznaczyć na cele reprezentacyjne parafii.  
W miesiącu marcu planowane są dwie wizytacje. 
Pierwsza to wizytacja generalna Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, a druga to wizytacja biskupia. 
Przeprowadzone zostaną także renowacje Misji 
świętych. 
 Na koniec wspomniano także o działalności grup  
i wspólnot parafialnych oraz o prowadzonych 
warsztatach, lekcjach i o kawiarence, w której będą się 
odbywały spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi o czym 
będziemy się mogli przekonać już niedługo.   

 

 
PODZIĘKOWANIA DLA PANA MARIANA JASKÓLSKIEGO  

 
 Pod koniec 2014 r. 
zakończył posługę palacza  
i konserwatora w naszej parafii 
p. Marian Jaskólski. Przez 
kilkanaście lat wiernie służył 

naszej parafii, dbał o ogród, wykonywał wiele prac przy 
kościele i w budynkach parafialnych.  
 Panu Marianowi życzymy zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego i potrzebnych łask wyrażając 
przy tym wielką wdzięczność.  
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński 

UZDRAWIAJĄCĄ MOC SAKRAMENTU EUCHARYSTII  
 
By w pełni zrozumieć rolę Eucharystii i wskazać jej 

właściwe miejsce w życiu każdego z nas i Wspólnoty – 
Kościoła, który tworzymy, pochylmy się nad słowami 
pochodzącymi z jednego z dokumentów Soboru 
Watykańskiego II: 

„Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne 
posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą 
Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem 
Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła,  
a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, 
który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem 
Świętym daje ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w 
ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie. 
Dlatego Eucharystia przedstawia się jako źródło i szczyt 
całej ewangelizacji” (Dekret o posłudze i życiu kapłanów5). 

W świetle powyższych słów czytelnym jest fakt, iż 
to właśnie Eucharystia stanowi centrum życia religijnego 
każdego z nas i Kościoła, który tworzymy. Dlatego właśnie 
Ona powinna stać się w naszym życiu najważniejszym 
aktem, w którym i poprzez który oddajemy cześć Bogu.  
W Niej to, bowiem Bóg, który jest naszym Ojcem, odbiera 
najdoskonalsze uwielbienie, ponieważ to Jezus Chrystus – 
nasz Najwyższy Kapłan, „umiłowany Syn Boga” (J 3, 16) – 
ofiarowuje się sam w Eucharystii.  

Sobór Watykański II, a za nim Katechizm Kościoła 
Katolickiego, koncentrując szczególną naszą uwagę na 
samym fakcie ustanowienia sakramentu Eucharystii, 
podkreśla: 

„Zbawiciel nasz podczas ostatniej Wieczerzy, tej 
nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną 
Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do 
swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej 
Oblubienicy kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki  
i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak 
jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której 
pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską  
i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Konstytucja  
o liturgii świętej 47). 

Każdorazowo sprawując Eucharystię, stajemy się 
uczestnikami Boskiej rzeczywistości 
uobecniającej się pod postaciami chleba i 
wina. A wyrażającej się w słowach 
modlitwy kapłańskiej: „Uświęć te dary 
łaską Ducha Twego, aby stały się dla nas 
Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa 
Chrystusa”. 

Właściwe, a zatem pełne 
uczestnictwo w sakramencie Eucharystii, 
rozpoczyna się od naszego 
przygotowania na oczyszczającą  
i uzdrawiającą obecność Bożą. To dlatego 
już na początku każdej Mszy 
przyznajemy się do naszej grzeszności,  
a modląc się o przebaczenie  
i uzdrowienie naszego serca 
jednocześnie przyjmujemy tę 
najważniejszą z prawd: że jesteśmy 
umiłowanymi dziećmi Boga, który w 
Jezusie Chrystusie przyniósł nam 

uzdrowienie, obmycie  
z grzechów, dając nadzieję na życie wieczne. Dlatego 
modlimy się: „Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić 
skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który 
leczysz rany grzechu i usuwasz wszelkie podziały, zmiłuj 
się nad nami”. 

W czasie Eucharystii stopniowo te trzy prawdy  
o nas: Bóg mnie kocha, jestem grzeszny i potrzebuję 
uzdrowienia, a wraz z nimi nasze ich uświadomienie 
wzrasta. Swój zaś punkt kulminacyjny pokrywa się  
z wypowiadanymi przez nas słowami aktu wiary, tuż przed 
przyjęciem Komunii świętej: „Panie, nie jestem godzien, 
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja”. Słowa te są naszą odpowiedzią na 
słowa kapłana, który w imieniu Kościoła przypomina, że 
każdy z nas został wybawiony od grzechu: „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy 
zostali wezwani na Jego ucztę”. 

Można zatem stwierdzić, że Eucharystia 
rozpoczynająca się wyznaniem naszych przewinień  

i grzechów osiąga swoje uwieńczenie w ufnej 
modlitwie Kościoła o uzdrowienie: „Ale powiedz tylko 
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 

Oczywiście nie chodzi tylko o uzdrowienie samej 
duszy, choć literalnie tak moglibyśmy to odczytać.  
Świadczyć o tym mogą słowa jednej z modlitw 
wypowiadanych przez Kapłana przygotowującego się do 
przyjęcia Eucharystii: „Niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej, 
Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, 
lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz 
skutecznie leczy moją duszę i ciało”. A podczas 
oczyszczenia naczyń liturgicznych kapłan zwraca się do 
Boga słowami: „Panie, daj nam czystą duszą przyjąć 
Sakrament, który przyjęliśmy ustami i dar doczesny niech 
się stanie dla nas lekarstwem na wieczność”. 

Modlitw o uzdrowienie, które odmawiamy podczas 
Mszy świętej, choć może fakt ten nam umyka, jest wiele. Nie 
sposób ich jednak w tak krótkim tekście wszystkich 
przywołać. Ważne jest jednak, abyśmy pamiętali, iż Kościół 

nieustannie i na każdym kroku, 
szczególnie podczas sprawowania 
sakramentu Eucharystii przypomina 
nam o uzdrawiającej miłości Boga oraz 
o tym, jak ona jest każdemu z nas 
potrzebna i z jaką wytrwałością 
winniśmy jej oczekiwać. 

Musimy, zatem zapytać siebie 
samych: czy nasza wiara i nasze 
oczekiwania związane z Eucharystią są 
w pełni zgodne w wiarą i oczekiwaniami 
Kościoła? Czy naprawdę wierzymy  

i oczekujemy uzdrowienia, ciała 
i duszy, które przynosi nam Chrystus? A 
może jest tak, że przystępując do 
Świętych Sakramentów spodziewamy 
się jedynie przebaczenia naszych 
grzechów, a nie uzdrowienia ran, które 
grzech wyrządził naszemu ciału  
i duszy…   [fot.: Ewa Mazurek] 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
  
Katarzyna Sułek 

BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ ŚWIETLICY "ISKIERKA" 
 
 Dnia 21 grudnia dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza przy kościele św. Józefa Rzemieślnika, odbył 
się kiermasz Bożonarodzeniowy przeprowadzony przez 
Stowarzyszenie Pomocy "Iskierka". Dzieci sprzedawały 
własnoręcznie wykonane ozdoby, wykonane podczas 
zajęć plastycznych oraz warsztatów dla rodzin. 
Zebrane środki zostały wykorzystane na wyjazd 
wypoczynkowy w czasie ferii zimowych oraz na bieżące 
potrzeby placówki. 
 Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” jest 
organizacją pożytku publicznego prowadzącą placówki 
wsparcia dziennego dofinansowane ze środków Gminy 
Wrocław. Stowarzyszenie prowadzi Zespół Ognisk 
Wychowawczych oraz świetlicę środowiskową - 
Centrum dla Dzieci i Młodzieży - "Nowy Dwór"  
i świetlicę środowiskową przy SP' 99. 
Zespół Ognisk Wychowawczych jest specjalistyczną 

placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia 
dziennego o charakterze profilaktycznym. Stanowi 
miejsce pośrednie pomiędzy domem rodzinnym,  
a instytucją opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą. 
Pomaga dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej, wspiera rodziny w sprawowaniu jej 
podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 
Zapewnia kompleksową i systematyczną pomoc rodzinie 
i dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze, 
edukacyjne, zagrożonym demoralizacją, przestępczością 
lub uzależnieniami. Placówka współpracuje również ze 
szkołami wychowanków, ośrodkami pomocy społecznej 
oraz innymi instytucjami i organizacjami, które 
wspierają rodzinę w rozwiązywaniu jej problemów. 
 W tym roku dzięki Państwa uprzejmości udało 
się nam zebrać 629,40 zł ,  za co serdecznie dziękujemy. 

 
Arleta Gosławska 

KONCERT CHÓRU MARIAŃSKIEGO Z KRAKOWA 
 
         W święto Objawienia Pańskiego gościliśmy w naszej 
parafii Chór Mariański z Krakowa. Parafianie mogli 
posłuchać cudownego głosu ponad czterdziestu osób. 
Chór był odpowiedzialny za muzyczną oprawę Mszy św. 
o godzinie 11:00 i 12:30. Po każdej z tych mszy odbył się 
również  koncert kolęd, podczas którego dyrygent Pan  

dr Jan Rybarski przybliżył nam nieco historię powstania 
chóru, a także opowiedział gdzie wcześniej występowali. 
Chór zachwycił  swym talentem muzycznym wszystkich 
obecnych parafian, a po każdym koncercie można było 
zakupić płyty zarówno z kolędami jak i pieśniami 
patriotycznymi  w jego wykonaniu. 

 
 [fot.: Urszula Awdziej] 
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"Parafianka" 
SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOT MODLITEWNYCH 

 
 W dniu 6 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie 
opłatkowe wszystkich grup modlitewnych. Rozpoczęło 
się Mszą świętą o godz. 18.00. Potem udaliśmy się do 
Sali Matki Bożej od Cudownego Medalika, gdzie były 
przygotowane stoły pełne ciast i owoców. Spotkanie 
zaczęliśmy modlitwą i łamaniem się opłatkiem. 
Składaliśmy sobie życzenia wraz z kapłanami  
i śpiewaliśmy kolędy. Bardzo miło i serdecznie 
spędziliśmy czas na poczęstunku. Na zakończenie ksiądz 
Proboszcz pobłogosławił nam i rozeszliśmy się do 
domów. 
 
Areta Gosławska 

KONCERT SCHOLI 
 

 Jedenastego stycznia bieżącego roku w naszym 
kościele po Mszy Świętej o godz. 11:00 wystąpiła schola 
parafialna. Zaszczyciła nas ona swym cudownym 
śpiewem i zaprosiła parafian do wspólnego 
kolędowania. Poza znanymi kolędami usłyszeliśmy 
również kolędy w języku niemieckim,  angielskim oraz 

włoskim. Jednym z hitów okazała się piękna włoska 
kolęda "Tu scendi dalle stelle"(„Zstąpiłeś z gwiazd 
dalekich”), ponieważ w jej wykonaniu towarzyszył nam 
ksiądz proboszcz, co bardzo zachwyciło parafian. Między 
kolędami pan Jacek Zieliński przybliżył nam historię 
każdej z nich. 

 
Arleta Gosławska 

KURS ANIMATORA W KRAKOWIE 
 
 Dnia 16.01.2015 r. wraz z Weroniką Zielińską  
i Julią Cypryjańską wyjechałyśmy na trzy dni do 
Karkowa na "Szkołę animatora". Było to nasze drugie 
spotkanie z siostrami szarytkami, w którym 
uczestniczyłyśmy z naszymi rówieśniczkami z innych 
miast. Podczas pobytu w Krakowie odwiedziłyśmy 
świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży, 
poznałyśmy dwie siostry zakonne z nietypowego 
zgromadzenia, które łączy zarówno osoby świeckie jak  
i konsekrowane, wysłuchałyśmy świadectw wiary 
innych ludzi oraz miałyśmy okazję do uczestniczenia  
w wieczornych adoracjach i ciekawych wykładach. 
Nauczyłyśmy się również kilku nowych pieśni oraz 
zwiedziłyśmy Kraków. Jesteśmy bardzo zadowolone  
z tego wyjazdu i nie możemy doczekać się kolejnego. 

 

 [fot.: Urszula Awdziej] 
 
 

 

 [fot.: Maciej Mroczek] 
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KONCERT ZESPOŁU SAKRIVERSUM uELECTROGÓRALE 
 

Arleta Gosławska 
 W niedzielę 01. 02. 15 r. gościliśmy w naszym 
kościele zespół góralski Elektro-Górale. Parafianie mogli 
posłuchać kolęd w ich wykonaniu po Mszy św.  
o godz.11.00. Wszyscy dobrze się bawili. Dla podkreślenia 
góralskiego klimatu koncertu parafianie dostali chusty 
góralskie i dzwonki, dzięki czemu mogli się włączyć w 
kolędowanie a także podkład muzyczny. Po koncercie 
można było zakupić płyty zespołu, a także zjeść ciastko  
i napić się kawy w kawiarence.  

 
 
 
 
 

Kuba Sielicki 
 1. 02. 2015 r. odbył się koncert kolęd zespołu 
góralskiego. Dzieci dostały dzwoneczki, ksiądz kapelusz  
a kobiety chusty. Piękne to było kolędowanie.  
 
Piotr Możdżeń 
 W naszym kościele odbył się koncert kolęd. Kolędy 
śpiewali górale przy okazji rozdając dzwonki i chusty,  
a księdzu dali kapelusz. Cieszę się, że mogliśmy śpiewać do 
mikrofonu.  
 
Kornelia Stachurska 
 Koncert kolęd w naszym kościele był bardzo 
ciekawy. śpiewaliśmy kolędy po góralsku. Widać było, że 
zespół śpiewał kolędy z pięknym przesłaniem. 

 

 

  
Arleta Gosławska 

POKOLĘDOWE SPOTKANIE SCHOLI, MINISTRANTÓW I LEKTORÓW 
 
 5 lutego w naszej parafii odbyło się spotkanie po 
kolędowe dla ministrantów, lektorów oraz scholi przy 
pizzy. Wszyscy razem rozmawiali i dobrze się bawili  

w idealnej atmosferze oraz towarzystwie księdza Macieja. 
 Na koniec ksiądz wszystkim podziękował za 
towarzystwo przy kolędzie. 

 

 [fot.: Urszula Awdziej] 
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PIELGRZYMKA KIBICÓW NA JASNĄ GÓRĘ... 
 

Anna Niedziela 
VII PATRIOTYCZNA PIELGRZYMKA KIBICÓW NA JASNĄ GÓRĘ 

 
 10.01.2015 r. odbyła się VII Patriotyczna 
Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. To już kolejna taka 
pielgrzymka, na którą przybywają tak licznie 
przedstawiciele różnych klubów piłkarskich z całej 
Polski. Nie każdy wie, ale zapoczątkował ją zmarły 
kibic Lechii Gdańsk sp. „Duffo”. Na pierwszej takiej 
Pielgrzymce było 200 osób, teraz ta liczba sięga  
5 tysięcy osób. 
 Jednym z głównych motywów tegorocznej 
pielgrzymki była 70. rocznica Odzyskania Ziem 
Zachodnich i Północnych. Dlatego też podczas Mszy 
Świętej ksiądz Jarosław Wąsowicz, pełniący również 
rolę organizatora, bardzo dużo uwagi poświęcił na 
podkreślenie roli jaką wspomniane tereny odegrały  
w historii naszego kraju, biorąc pod uwagę m.in. 
wydarzenia z okresu PRL. Wspomniany został także 
trud włożony 70 lat temu w odbudowę państwowości 
na zachodzie i północy kraju.  
 Kibice modlą się zawsze o Polskę. To widać  
w każdym momencie, na wałach, w kazaniach,  
w okrzykach, w panelach, w całym przebiegu tej 
pielgrzymki. Zawsze o Polskę i zawsze o królestwo 
Maryi”  
 Ciekawostką jest fakt, iż chociaż była to już 
kolejna pielgrzymka kibiców na Jasną Górę, to po raz 
pierwszy w jej trakcie odbył się chrzest. Ochrzczona  
w sobotę dziewczynka o imieniu Kalina brała udział  
w ubiegłorocznej pielgrzymce mając zaledwie dwa 
tygodnie. Jej rodzice, kibice Śląska Wrocław  
oraz Parafianie Parafii pod wezwaniem Józefa 
Rzemieślnika we Wrocławiu, postanowili, że z chrztem 

zaczekają do momentu kiedy kibice z całej Polski po 
raz kolejny zgromadzą się w Częstochowie.  
 W trakcie Mszy Świętej doszło do bardzo 
ważnego wydarzenia przekazania przez kombatantów 
Testamentu Polski Walczącej na ręce przedstawicieli 
środowisk kibicowskich. Jak zostało kilkukrotnie 
zauważone, kibice nie mieli żadnego wpływu na to 
wydarzenie, była to wyłączna inicjatywa kombatantów 
z pięciu różnych formacji, którzy uznali kibiców za 
„najaktywniejsze środowisko polskiej młodzieży”. 
Celem samego Testamentu jest przeniesienie etosu 
żołnierza podziemia niepodległościowego  
i antykomunistycznego na przyszłe pokolenia, aby  
z Bożą pomocą odzyskać ludzi, odzyskać Polskę.  
 Na zakończenie dnia wszyscy kibice zgromadzili 
się częściowo na murach, a częściowo na okalających je 
błoniach. Wywieszona została bardzo duża ilość flag,  

a także ogromnych 
rozmiarów transparent  
z napisem „Byliśmy, 
Jesteśmy, Będziemy”. 
Zaprojektowany przez 
kibiców Śląska Wrocław, 
Następnie zaintonowane 
zostało odliczanie po 
którym jednocześnie 
odpalone zostało kilkaset 
rac, co dało wspaniały 
efekt wizualny.  
W międzyczasie 
skandowane było wiele 
okrzyków znanych  
z takich wydarzeń jak 
Marsz Niepodległości.  
 
 
 

   
   
   

 
 [fot.: M. Niedziela] 
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 PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Alicja Przybysławska 

ZIMNE ALBO GORĄCE SERCE 
 
 Mroźna zima to coś złego. Ludzi nawiedza wiele 
cierpień i przykrości. Ale za pomocą ogrzewania na 
węgiel, olej lub gaz da się wypędzić zimę z mieszkania. 
Zimne serce to coś o wiele gorszego. Mając w piersi 
zimne serce, jest się nawet w najgorętszym piecu 
kaflowym jak niedźwiedź polarny. Tam, gdzie mieszka  
i pracuje zimny człowiek, powietrze staje się lodowate,  
a cała radość umyka. 
Gdy serce jest zimne, nie ma się z czego cieszyć, nie ma 
przyjaznych słów przepojonych pokojem, nie ma ani 
trochę szczęścia. 
 Mężczyzna mający zimne serce nie zna czułości, 
jest nieszczęściem dla żony, rodziny i bliźnich. 
Kobieta mająca zimne serce jest surowa, zgorzkniała, 
nieznośna i pełna pretensji do otoczenia. 
Przy każdym ruchu barometr nastroju od razu spada 
najniżej. 
Zimne serca czynią z naszego świata lodową pustynię, 
żaden człowiek nie może tam żyć i znaleźć domu. 
Czy nie mógłbyś tam, gdzie mieszkasz, szerzyć trochę 
więcej ciepła i miłości, szczególnie wśród ludzi małych  
i ubogich? 

 
Arleta Gosławska  

CZY WARTO W ŻYCIU KIEROWAĆ SIĘ UCZUCIEM ? 
 
 Sądzę że tak, ponieważ uczucia ubogacają nasze 
życie, gdyby nie one byłoby nudno. 
 Ludzie napotykają je na każdym kroku i ciężko 
jest się nimi nie kierować. Na przykład miłość - jest 
jednym z najsilniejszych uczuć i jeżeli kogoś kochamy to 
ciężko nam to uczucie zignorować, a jeszcze trudniej 
przestać o tym myśleć. W takich sytuacjach nawet nie ma 
możliwości aby nie kierować się uczuciem.  
 Gdybyśmy w życiu nie kierowali się uczuciem to 
na świecie nie byłoby ludzi, ponieważ bez uczuć 
jesteśmy nijacy i nie chcemy ze sobą być. 

 Innym przykładem jest radość, jeżeli nie 
cieszymy się to nie dostrzegamy ważnych wartości, co 
prowadzi do niechęci życia. 
  Musimy pamiętać, że istnieją również negatywne 
uczucia, których także potrzebujemy w życiu, ale nie 
mogą one w nas przeważyć. 
  Podsumowując, stwierdzam, iż warto w życiu 
kierować się uczuciami, ponieważ bez nich ciężko jest 
żyć i to one nas napędzają oraz prowadzą przez życie. 

ŚWIADECTWA... 
Teresa Szymczak 

MOJE WRAŻENIA SZPITALNE 
 
 W dniach od 20 do 26 listopada 2014 r. 
przebywałam w szpitalu MSW przy ul. Ołbińskiej na 
Oddziale Ortopedii. Dwa lata wcześniej zapisałam się na 
operację stawu biodrowego. Akurat w tym szpitalu był 
najkrótszy czas oczekiwania na operację. Praktycznie 
przez cały rok 2014 musiałam chodzić na konsultacje do 
specjalistów, prześwietlenia, badania laboratoryjne, 
które były konieczne do operacji. Dwa tygodnie przed 
przyjęciem na oddział musiałam oddać krew. Wcześniej 
nie znałam tego szpitala, więc wspomniane badania 
pomogły mi rozeznać obiekt szpitalny. W laboratorium 
przyjęły mnie uśmiechnięte pielęgniarki, a w banku krwi 
sympatyczna pani. W końcu nadszedł czas przyjazdu do 
szpitala, następnego dnia mnie operowano. 

  Miłym spostrzeżeniem było to, że na izbie 
przyjęć, w sali chorych i w sali pooperacyjnej, gdzie 
przebywałam były umieszczone krzyże Chrystusowe 
jednakowego wzoru i wielkości. Pomyślałam, że musiały 
zostać zakupione hurtowo za zgodą ordynatora  
i personelu medycznego, a nie we wszystkich szpitalach 
się to zdarza. W szpitalu jest piękna kaplica, w której 
odprawiane są Msze święte w niedziele o godz. 9.30. 
Duszpasterzami posługującymi w tym szpitalu są 
karmelici bosi z kościoła p.w. Św. Józefa przy  
ul. Ołbińskiej. Troska o chorych we wspomnianym 
szpitalu okazała się bez zarzutu. Myślę, że przebywałam 
w jednym z najlepszych szpitali we Wrocławiu. 
Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim 
modlącym się o moje zdrowie.   
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Bożena 
TAK NAM DOPOMÓŻ BOŻE 

 
Drodzy Państwo, chciałabym złożyć świadectwo, 

że bez względu na wiek spełniają się marzenia i gorące 
prośby zanoszone do Boga.   

Kiedy skończyłam 57 lat rozstałam się po 15 
latach z moim zakładem pracy. Zadałam sobie wówczas 
pytanie – co dalej robić? Zaczęłam głęboko zastanawiać 
się nad moją przyszłością. Nieustannie prosiłam Boga  
o natchnienie w wyborze dobrej dla mnie drogi. 
Uświadomiłam sobie, że moim powołaniem jest pomoc 
ludziom chorym. Ukończyłam szybki kurs opieki nad 
ludźmi w podeszłym wieku i dziećmi 
niepełnosprawnymi, a także kurs języka niemieckiego. 
Szybko znalazłam pracę w Niemczech niosąc pomoc 
ludziom chorym i niepełnosprawnym. Cieszyła mnie 
wdzięczność i radość, którą widziałam w oczach tych, 
którym towarzyszyłam w codziennym zmaganiu się  
z chorobą, w chwilach dobrych i złych. Byłam cierpliwa  
i wyrozumiała, mimo nieprzespanych nocy podczas 
czuwania przy chorych.  
Pomoc moim podopiecznym, towarzyszenie im  
w ostatnich godzinach życia, szczera wdzięczność rodzin 
za opiekę nad chorymi – wszystko to utwierdziło mnie  
w przekonaniu, że realizuję moje powołanie.  
 Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc 
przeżywałam wielokrotnie z dala od dzieci i męża. Po 
ostatnich Świętach spędzonych w Niemczech, wracając 
autokarem do domu, pogrążona w zadumie, 
rozmyślałam nad sobą i moimi podopiecznymi, którzy 
bez pomocy ze strony swoich bliskich zmagają się  
z chorobą i cierpieniem. Jednocześnie modliłam się, aby 
były to ostatnie Święta na obczyźnie. Zapewniałam 

najbliższych, że będę się starała, aby kolejne Święta  
w roku 2014 przeżywać z moją rodziną. Jednak 
problemy finansowe skłoniły mnie do kolejnego 
wyjazdu. Zanim wyjechałam długo zastanawiałam się, 
gorąco się modliłam do Boga o natchnienie  
i rozmawiałam z rodziną o słuszności tego zamierzenia. 
Zdecydowałam się na wyjazd do Kolonii z myślą, że 
Święta spędzę posługując wśród chorych. Zmęczona  
i rozżalona po 12 godzinach podróży dotarłam do celu. 
Oczekiwali na mnie schorowana 82-letnia pani po 
operacji biodra i 84-letni pan cierpiący na chorobę 
Parkinsona i Alzheimera. Po pewnym czasie pracy, tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia, ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu, starsza pani, którą się 
opiekowałam zapytała mnie czy nie chciałabym spędzić 
Świąt w gronie rodzinnym. Pani podkreśliła, że jest to 
czas szczególny, w którym rodzina powinna się 
jednoczyć i wspólnie go przeżywać. Pełna radości 
dziękowałam Bogu i Matce Bożej za wysłuchanie moich 
gorących próśb i łaskę powrotu do domu na Święta.  

Kiedy opowiadam tę historię moim znajomym, 
słyszę różne opinie – niektórzy uważają, że to szczęście, 
inni – zbieg okoliczności. Osobiście wierzę, że ten splot 
wydarzeń jest za przyczyną łaski Bożej.   

Na zakończenie chciałabym gorąco prosić 
Państwa o modlitwę w intencji mojej i wszystkich 
naszych rodaków wyjeżdżających za granicę do pracy,  
a w szczególności tych, którzy Święta Bożego Narodzenia 
oraz Wielkanoc spędzają z dala od rodziny.  

Tak nam dopomóż Boże. 

 

MODLITWY...  

 UWIELBIENIE I DZIĘKCZYNIENIE Z JANEM PAWŁEM II. 
 
 Gdy już zawierzymy się Panu i oddamy mu wszystkie swoje 
sprawy, żeby „On się nimi zajął” powinniśmy Go uwielbić i podziękować 
Mu. Poniższą modlitwę i krótkie rozważanie otrzymałam nie tak dawno, bo 
w zeszłym roku i pragnę się nią podzielić. Doskonale się składa, gdyż jest to 
niejako kontynuacja „Aktu oddania się Panu Jezusowi”. 
Przekazuję ten tekst w całości jak go otrzymałam: Bezinteresowne 
uwielbienie Boga we wszystkim i dziękowanie za wszystko jest 
wprowadzaniem Boga do trudnych spraw życia. Ta właśnie modlitwa 
pomaga nam  kroczyć ze św. Janem Pawłem II i go naśladować. O św. Janie 
Pawle II ks. Józef Tischner powiedział, że ma dar od Pana Boga 
wyprowadzać ze zła dobro. Modlitwa uwielbienia i dziękowania daje nam 
możliwość niesienia Boga we wszystkie formy zniszczonego życia i ludzi. 
Umożliwia nam wejść w ten dar, który miał św. Jan Paweł II, by 
wyprowadzać ze zła dobro. Prośmy zatem Ducha Świętego, Matkę Bożą  
i św. Jana Pawła II, byśmy mogli na tej drodze konkretnie naśladować św. 
Papieża Polaka i wraz z nim wprowadzać Boga we wszelkie złe sytuacje. Ta 
droga naśladowania św. Jana Pawła II będzie konkretną formą ratunku dla 
życia osobistego, rodzinnego, wspólnotowego, narodowego, dla pracy, 
dla gospodarki, dla Polski. Będzie to radość zżywania się ze św. Janem 
Pawłem II oraz trwania w bardzo trudnych sprawach pod opieką Ducha 
Świętego i Matki Bożej, których szczególnym czcicielem był św. Jan Paweł 
II. 
                                                                                     ks. Paweł Cygan 
(poniższe treści podaję na podstawie zebranego doświadczenia modlitwy 
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uwielbienia i dziękczynienia) 
Bezinteresowna postawa uwielbienia Pana Boga w tym, co nas otacza i dziękowania Panu Bogu za przeżycie tego 
wszystkiego, połączona z aktem ufności do Niego prowadzi do otwarcia się na Boże rozwiązania dotyczące mojego życia 
 i na doświadczenie tych Bożych rozwiązań, które są konkretnym ratunkiem dla mnie, dla moich spraw. 
Prosty wzór tej modlitwy. 
Przystępując do tej modlitwy proszę Ducha Świętego o prowadzenie. Duchu Święty prowadź moją modlitwę, bądź w niej 
przewodnikiem.  
Modlitwę tę stosujmy bezinteresownie, nasze ludzkie kalkulacje, pytania i szukanie odpowiedzi odłóżmy na bok i módlmy 
się (ufnie).  
Nasze ludzkie kalkulacje zamykają nas na Boga, uniemożliwiają przyjęcie tego, co Pan Bóg chce nam dać. 
(gdy jesteśmy rozbici, pełni żalu, cierpienia, lęku i depresji, osamotnieni i wyobcowani, powtarzajmy słowa modlitwy, jak 
są poniżej podane, bez narzucania sobie czegokolwiek lub stawiania sobie jakichkolwiek wymagań) 
  Wzór: 
Uwielbiam Cię, Panie Boże, w moich słabościach (... konkretnie wymienić w miejscu trzech kropek w nawiasie), uwielbiam 
Cię, Panie Boże, w moich lękach (...), uwielbiam Cię, Panie Boże, w złu (...), które czyniłem (czyli w moich grzechach), 
uwielbiam Cię, Panie Boże, w krzywdzie (...), której doznałem, uwielbiam Cię, Panie Boże, w chorobach (...), które przeżyłem i 
które posiadam. Dziękuję Ci za to wszystko i w tym wszystkim uwielbiam Cię, Panie Boże. Uwielbiam Cię, Panie Boże, w moim 
rozbiciu (...), żalu (...), cierpieniu (...), lęku i depresji (...), uwielbiam Cię, Panie Boże, w mojej samotności (...).  Dziękuję Ci za to 
wszystko i w tym wszystkim uwielbiam Cię, Panie Boże. Uwielbiam Cię, Panie Boże, w domu (w miejscowości, w pracy, w 
państwie...), w którym mieszkam, w jego uwarunkowaniach 
 i w tym, czym przez lata został napełniony. Dziękuję Ci za to 
wszystko i w tym wszystkim uwielbiam Cię, Panie Boże.  
Uwielbiam Cię, Panie Boże, w złych decyzjach (...) ludzi (...), które 
prowadzą do zniszczenia (...) Uwielbiam Cię, Panie Boże,  
w tworzonych złych strukturach (...), które powodują rozbicie  
i zniszczenie (...). Dziękuję Ci za to wszystko i w tym wszystkim 
uwielbiam Cię, Panie Boże. Uwielbiam Cię, Panie Boże, w sporach, 
konfliktach i wojnach (...). Dziękuję, że dałeś to przeżyć Panie 
Boże i w tym wszystkim uwielbiam Cię, Panie Boże. 
(Zapamiętajmy podstawowy wzór modlitwy i do wszystkich 
sytuacji go stosujmy: Uwielbiam Cię Panie Boże w …., dziękuję Ci, 
Boże za wszystko, co dałeś przeżyć i w tym wszystkim uwielbiam 
Cię, Boże) 
Dobrze, jak w każdym uwielbieniu zawarte jest dziękczynienie. 
Postawa uwielbienia Pana Boga w tym, co nas spotyka, jest połączona z dziękowaniem za to wszystko. 
PROSTY WZÓR UWIELBIENIA BOGA I DZIĘKOWANIA STOSUJMY W KAŻDEJ CHWILI DNIA. 
Postawa uwielbiania Pana Boga w moim życiu i dziękowania Mu za wszystko prowadzi do ufania Panu Bogu i do 
przeżywania Jego obecności we wszystkim. Obecność Pana Boga sprawia, że stajemy się napełnieni pokojem i radością. 
Przyjmujemy z radością Boże światło dla naszego życia. Pan Bóg daje i realizuje w tym najlepsze dla nas rozwiązanie, On 
ukazuje sens pojawiających się trudności. On wskaże nam nasze błędy i słabości. Gdy zło przeszkodzi nam w tym, trwajmy 
dalej w postawie uwielbienia Boga i dziękowania Mu w tym, co doświadczamy, a Pan Bóg te kolejne doświadczenia oświeci, 
da rozwiązanie.  
Gdy obecnie przeżywam pewne zło, Bóg już ma dla mnie w nawiązaniu do tej sytuacji właściwe rozwiązanie i napełnienie 
mnie światłem rozumienia go. Dlatego od razu uwielbiajmy Boga w tym, co przeżywamy i dziękujmy Mu za przeżycie tego, 
aby być otwartym na Boga i otrzymać Jego światło i wsparcie. 
 POTRZEBA W TYM WSZYSTKIM TRWANIA W BOŻYCH PRZYKAZANIACH, W NAUCE KOŚCIOŁA, ABY DAR TEJ MODLITWY 
NIE ZOSTAŁ ZAGUBIONY. 
  Rozważanie podane na podstawie książki: Moc uwielbienia, Merlin R. Carothers 
POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 42-221 Częstochowa  
ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18,   tel. 34 366 54 86, e-mail:wydawnictwo@cpps.pl 
Cytat z książki s. 126, 127: „Niemożliwością jest wielbić Boga za wszystko, jeżeli myślimy, że nie odpowiada On za wszystko, co 
się dzieje, albo jeżeli jesteśmy przekonani, że czasami jest On obojętny na cierpienie”. „Uwielbienie Boga za złe sytuacje nie 
oznacza, że pochwalamy zło…”. „Bóg nie chce, by zło panowało nad nami. Stworzył nas z naszą wolną wolą i z możliwością 
czynienia zła. Zło pozostaje na tym świecie za zgodą Boga, ale zawsze jest poddane Jego woli. Nic złego nie może się do nas 
przybliżyć bez zgody Boga. Ponieważ zło istnieje, Bóg zesłał swego Syna, by umarł na krzyżu, łamiąc moc zła w życiu wszystkich, 
którzy w Niego uwierzą”. „W pełni uwierzyć w Jezusa Chrystusa oznacza też przyjąć, że Bóg jest wszechmocny i że nic nie dzieje 
się bez Jego wiedzy i zgody. Jeżeli mocno w to uwierzymy i będziemy wielbić Boga za wszystkie sytuacje, które w oczywisty 
sposób są dla nas złe, to jestem pewien, że każda trudna sytuacja, każda tragedia, zostanie odmieniona ręką Boga”. 
s.158: „Przez skargi I narzekania w rzeczywistości oskarżamy Boga o to, że źle dba o detale naszej codzienności. Postawa 
uwielbienia otwiera drzwi mocy Bożej w naszym życiu, a postawa marudzenia i skarżenia się blokuje tę moc”. 
    Wsparciem jest opis cudownego uwolnienia św. Pawła i Sylasa z więzienia (Dz 16,25-26): „O północy Paweł i Sylas modlili się, 
śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały 
fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.” 
    Postawa wielbienia Pana Boga w trudnościach życia i dziękowania Mu za to wszystko,  że dał to przeżyć, jest jak modlitwa 
Pawła i Sylasa w więzieniu. W tej modlitwie, w tej postawie życiowej następuje interwencja Pana Boga. 
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PORADNIK PEDAGOGA MONTESSORI... 
"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym 

procesem zachodzącym w istocie ludzkiej" 
Maria Montessori 

Hanna Mazurkiewicz  
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI 

 
O metodzie 
 
Pedagogika Marii Montessori opracowana na początku 
XX wieku zyskała ogromną popularność  i cieszy się 
dużym  uznaniem na świecie. Wiele znanych osób ze 
świata nauki, kultury, polityki uczęszczało do 
przedszkoli i szkół montessoriańskich. System 
kształcenia oparty na pedagogice M. Montessori  
pozwala na rozwój indywidualnych cech osobowości 
każdego dziecka, wspiera naturalną chęć dzieci  
o poznawania otaczającego je świata, kształtuje 
umiejętności socjalne, wzmacnia wiarę dziecka we 
własne możliwości, co w efekcie sprzyja jego rozwojowi 
ogólnemu. 
Dzieci wychowywane zgodnie z zasadami pedagogiki M. 
Montessori, to dzieci skoncentrowane na swoich 
zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w 
siebie i z ufnością patrzące na świat. Dzieci 
odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne 
do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. 
Dzieci pełne cierpliwości  i wytrwałości w swoich 
staraniach. Dzieci znające czym jest szacunek i honor 
oraz umiejące to wyrazić wobec siebie i innych. Dzieci 
radosne! 
 
System pedagogiki Marii Montessori był pod koniec XIX 
w. intelektualną odpowiedzią na krytykę dydaktyki 
tradycyjnej, w której traktowano ucznia w sposób 
przedmiotowy, nie liczono się z jego potrzebami. System 
był niewydolny, a stosowane metody często były 
skierowane przeciwko dziecku (np. kary cielesne). 
Obecnie znowu doświadczamy nieskuteczności 
obowiązującego systemu edukacji. Zdarza się, że  
w dążeniu do osiągnięcia coraz lepszych wyników 
testów i coraz wyższej pozycji w rankingu zapomina się 
o tym, co najważniejsze w procesie edukacji,  
a mianowicie o dziecku.  
 

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być  
w głównej mierze przekazywaniem wiedzy,  

ale musi przyjąć nową formę, szukając 
uwolnienia dla ludzkich możliwości.”  

     
    
 Dr Maria Montessori 
Doktor Maria Montessori była jedną  
z pierwszych kobiet – lekarzy we 
Włoszech, była naukowcem, 
antropologiem i jednocześnie 
pedagogiem. Przez ponad 50 lat 
pracowała z dziećmi różnych ras, 
narodowości, kultur, dziećmi  
z różnych warstw społecznych, 
wywodzącymi się z rodzin o różnym 

statusie materialnym. Całe swoje życie poświęciła  misji 
odkrywania dziecka, jego potrzeb i możliwości.  

     
[Maria Montessori z dziećmi, 1951 r. 
Zdjęcie pochodzi ze strony Montessori Centenary] 

 

W pedagogice Marii Montessori  najważniejszym 
elementem jest DZIECKO.  Czynnikiem rozwoju  
i wychowania jest jego naturalna aktywność, chęć do 
nauki, samorozwoju oraz chęć poznania otaczającego 
świata. Metoda wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka. 
To dziecko jest autorem własnego rozwoju. Dziecko uczy 
się przez działanie i doświadczanie, przez własną pracę. 
Podstawowym założeniem w pedagogice M. Montessori 
jest umożliwienie dzieciom samodzielnego działania, 
poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu. 

„Pomóż mi samemu to zrobić” 
usłyszała M. Montessori od 
jednego ze swoich 
wychowanków i to stało się 
główna zasadą postępowania w 
placówkach montessoriańskich. 
Nauczyciel jest wnikliwym 
obserwatorem i „podąża za 
dzieckiem”, ale go nie wyprzedza, 
współpracuje z dzieckiem, ale mu 
się nie narzuca, służy pomocą, ale 
tylko wtedy, kiedy dziecko tej 
pomocy potrzebuje. Nauczyciela 

http://montessoricentenary.org/
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cechuje szacunek dla dziecka, cierpliwość i opanowanie. 
Nauczyciel nie ocenia, bowiem dziecko nie wykonuje 
zadania dla oceny, lecz z potrzeby działania, odkrywania, 
uczenia się.  
W systemie pedagogiki M. Montessori nie ma miejsca na 
kary i nagrody, na porównywanie i rywalizację. Wspiera 
się indywidualną pracę dziecka oraz współpracę w  
grupie. W przedszkolu montessoriańskim dzieci uczą się 
współdziałania w mieszanej wiekowo grupie. To jest tak, 
jak w rodzinie: młodsze dzieci uczą się od starszych, 
starsze mają satysfakcję z tego, że mogą się zaopiekować  
i pomóc młodszym dzieciom. Są  z tego dumne.   
    
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Istotne znaczenie dla procesu edukacji ma odpowiednio 
przygotowane otoczenie. Sala powinna być tak 
zorganizowana, aby zachęcała do samodzielnego 
działania, eksperymentowania. Wszystkie pomoce  są 
autentyczne, wykonane z naturalnych materiałów, 
i znajdują się w zasięgu dziecka i występują tylko  
w jednym egzemplarzu. Dziecko musi poczekać,  aż 
materiał będzie dostępny. Dzięki temu dzieci uczą się 
cierpliwości i szacunku dla pracy innych. Po zakończonej 
pracy dziecko odnosi na miejsce pomoc, z którą 
pracowało. Dzieci uczą się w ten sposób porządku, są 
współgospodarzami w swoim przedszkolu lub klasie 
szkolnej. 
W placówkach Montessori ogromną wagę przykłada się 
do obcowania z naturą. W sali jest kącik natury, żywe 
kwiaty, które dzieci pielęgnują, często zwierzątko lub 
akwarium, którym dzieci się opiekują. Dzieci korzystają  
z ogrodu, gdzie mogą obserwować przyrodę i gdzie 
uprawiają przedszkolne grządki. Bliski kontakt z naturą 
zapewniają również spacery. Aktywność ruchowa jest 
niezwykle ważna w procesie rozwoju dziecka.   
  

Kolejną cechą otoczenia powinno być piękno, ponieważ 
dzieci mają potrzebę obcowania z nim. Piękno opiera się 
na prostocie i dlatego wyposażenie przedszkola musi 
być estetyczne, proste w formie, jasne, dobrze 
zaplanowane, wykonane z doskonałej jakości 
materiałów.  
Dziecko powinno czuć się bezpiecznie  
w uporządkowanym otoczeniu. Wszystko ma swoje stałe 
miejsce. Szczególnie dzieci młodsze są wrażliwe na ład 
 i chcą go utrzymać w swoim otoczeniu (wg Montessori 
faza wrażliwa na porządek przypada na 2-3 rok życia 
dziecka). 
Szczególne znaczenie w procesie edukacji zgodnie  
z zasadami pedagogiki Marii Montessori ma materiał 
dydaktyczny. Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju 
dziecka i dlatego jest zwany materiałem rozwojowym.  
Materiał dydaktyczny jest tak przygotowany  
i rozmieszczony w sali/klasie, że tworzy 
uporządkowaną całość programową. Celem materiału 
rozwojowego jest wprowadzenie dziecka w świat 
kultury i cywilizacji z zachowaniem zasady: od konkretu 
do abstrakcji. Dziecko musi najpierw dotknąć, zobaczyć, 
doświadczyć, aby przejść do abstrakcji („ …czego nie ma 
najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle” Pascal). 

Materiał rozwojowy opracowany przez Marię 
Montessori na podstawie wieloletnich doświadczeń i 
obserwacji odpowiada pojawiającym się udziecka 
spontanicznie wrażliwym fazom i obejmuje: 

1. praktyczne ćwiczenia dnia codziennego – 
materiał związany  z troską o siebie i otoczenie; 
poprzez te prace dzecko rozwija samodzielność, 
wzmacnia poczucie niezależności i i własnej 
wartości, zyskuje peność siebie i doskonali 
koordynację psycho-ruchową; przykładowe 
aktywności: ubieranie się, wiązanie wstążki, 
mycie rąk, przesypywanie, przelewanie, 
polerowanie, nakrywanie do stołu, obieranie  
i krojenie owoców; 
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2. kształcenie zmysłów – poprzez pracę  
z materiałem sensorycznym dziecko poznaje 
abstrakcyjne pojęcia np. wielkości, długości, 
grubość, kształtu, wag, zapachów, smaków i ich 
powiazań. Dziecko uczy się pojęć związanych  
z doznaniami odbieranymi za pomocą zmysłów, 
uczy się je nazywać, rozróżniać , wyszczególniać 
 i uogólniać; 

  
3. edukacja  matematyczna – (faza wrażliwa na 

matematykę 4-6 r.ż) - dziecko posiada naturalną 
skłonność do porządkowania, logicznego 
myślenia, spostrzegania zależności między 
różnymi rzeczami , klasyfikowania i szacowania 
(„umysł matematyczny”); ćwiczenia z życia 
codziennego oraz pomoce sensoryczne są 
pierwszym spotkaniem z matematyką. 
Pomoce matematyczne wprowadzają dziecko  
w abstrakcyjny świat pojęć matematycznych; dla 
dzieci przeliczanie, tworzenie dużych liczb 
(czterocyfrowych!) i działania na nich, geometria 
nie stanowią problemu; dziecko najpierw obcuje 
z konkretnym materiałem (np. belki 
numeryczne, wrzecionka, żetony, złote  
i kolorowe perły, a dopiero później poznaje 
symbole (cyfry) i przechodzi do abstrakcji; 
 

4. edukacja językowa – ( faza wrażliwa na pisanie 
3,5-4,5 r.ż, na czytanie 4,5-5 r.ż) – obejmuje 
właściwe kształtowanie małej motoryki ręki, 
ćwiczenia wzbogacające słownictwo, poznanie 
liter (szorstki alfabet, ruchomy alfabet, 
rozpoznawanie głosek, naukę pisania i czytania; 
 

5. ekukacja kosmiczna – (kultura)-rozwija 
wiedzę dziecka  o świecie i zjawiskach w nim 
występujących, przybliża relacje występujące we 
Wszechświecie, uświadamia dziecku jego miejsce 
na Ziemi oraz fakt, że każde działanie  człowieka 
ma znaczenie dla niego samego i dla całości 
porządku świata; materiał dydaktyczny obejmuje 
biologię, geografię, historię i astronomię,  
pomaga on  dziecku zrozumieć i poznać świat; 
 

6. wychowanie religijne – materiał jest 
odpowiedzią na potrzebę miłości  
i bezpieczeństwa małego dziecka. 

M. Montessori przedstawiła swoje przemyślenia  na ten 
temat w książce „Dziecko w Kościele”. Religijność jest 
zdaniem Montessori sposobem odczuwania, 
towarzyszącym człowiekowi od początku istnienia 
świata. Dziecko ma w sobie , podobnie jak w przypadku 
nauki języka, pewną otwartość na religię. Tak jak dana 
jest człowiekowi zdolność mówienia, tak i dana jest mu 
zdolność przeżycia religijnego. Decydujące jest 
środowisko rodzinne i najbliższe otoczenie, jako obszar 
przeżyć c i doświadczeń religijnych. Małe dziecko jest 
wrażliwe na oznaki miłości; obraz Boga rozwija poprzez 
relacje z drugim człowiekiem. Ponieważ potrzeba 
bezpieczeństwa zajmuje ważne miejsce wśród potrzeb 
dziecka, to odkrycie istnienia Bożej opieki jest dla 
dziecka radością.  
Szczególnie ważna dla wszechstronnego rozwoju 
dziecka jest bliska współpraca rodziców i przedszkola/ 
szkoły.  Powinna istnieć korelacja między środowiskiem 
domowym i przedszkolnym, aby nie zaburzać porządku 
w rozumieniu przez dziecko obowiązujących zasad.  
 

System pedagogiki Marii Montessori stwarza 
warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka. 
System ten to jeden z najlepszych przykładów 
zindywidualizowanego kształcenia. Jest on 
skoncentrowany na dziecku i uczeniu się, a nie na szkole 
i nauczaniu. 
W myśl zasady „pomóż mi samemu to zrobić” dzieci 
samodzielnie, poprzez wykorzystanie materiału 
rozwojowego i eksperymentowanie zdobywają wiedzę  
i doświadczenie. W metodzie Montessori chodzi o to, aby 
pomóc dziecku w rozwijaniu jego osobowości, uzdolnień 
i umiejętności, aby w przyszłości mogło samodzielnie 
dokonywać wyborów i decydować o swoim życiu.  
Pedagogika Marii Montessori ukierunkowana jest na 
wszechstronny rozwój dzieci, pozwala zachować 
niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka, 
wzmacnia poczucie własnej wartości, kształtuje 
samodzielność, aktywność, kreatywność, 
odpowiedzialność, otwartość i tolerancyjność wobec 
otaczającego świata. 
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POCZET ŚWIĘTYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ  2/24… 
 

 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 
 
 

 Choć stała w cieniu św. Wincentego a Paulo, to błyszczała na paryskich ulicach 
wśród ubogich, którym niosła pomoc razem z nim – św. Ludwika de Marillac w ten 
sposób została patronką służby socjalnej. 
 

ŚW. LUDWIKA DE MARILLAC 
Wspomnienie św. Ludwiki de Marillac – 15 marca 

 

 Ludwika de Marillac urodziła się w Paryżu, w roku 1591. Naukę i wychowanie od 
najmłodszych lat zdobywała w klasztorze 
sióstr dominikanek. Spowodowało to 
poniekąd, że chciała wstąpić do zakonu sióstr kapucynek. 
Ostatecznie w 1613 roku wyszła za mąż za Antoniego Le Gras,  
z którym miała syna, Michała le Gras. Gdy owdowiała, przeżyła 
duchowy kryzys, jednak szybko go pokonała za sprawą księdza 
Wincentego a Paulo, który pomógł jej odnaleźć swoje powołanie  
w służbie ubogim. W 1633 roku doprowadziła do powstania 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zaś po dziewięciu latach formacji, 
w roku 1642 została zakonnicą składając śluby ubóstwa, czystości, 
posłuszeństwa oraz służenia ubogim. Zmarła w Paryżu, w 1660 
roku, po ośmiu latach coraz większego podupadania na zdrowiu. 
 Ludwika de Marillac poznała zarówno życie rodzinne jak i życie 
zakonne. W każdym z żyć nie omijało jej cierpienie, które dzielnie 
znosiła. To wszystko uczyniło z niej człowieka o jeszcze bardziej 
ludzkim obliczu. 
 

Przesłanie: 
 Znoszenie cierpienia jako pełnia zaufania dla Boga i Jego 

wyroków. 
 Światło Ducha Świętego jako przeżycie mistyczne 

oświecające nasze życie. 
 Miłosierdzie ponad sprawiedliwością jako objaw 

prawdziwej miłości. 
 

Modlitwa św. Ludwiki de Marillac: 
Należę do Ciebie, Najświętsza Dziewico, by doskonalej należeć do Boga. 

Naucz mnie naśladować Twoje święte życie w wypełnianiu tego, czego Bóg żąda ode mnie. 
 
 

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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