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Była cicha i piękna jak wiosna, 
żyła prosto, zwyczajnie, jak my. 
Ona Boga na świat nam przyniosła 
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 
 
Matka, która wszystko rozumie, 
sercem ogarnia każdego z nas. 
Matka zobaczyć dobro w nas umie, 
Ona jest z nami w każdy czas. 
 
Dzisiaj światu potrzeba dobroci, 
by niepokój zwyciężyć i zło. 
Trzeba ciepła, co życie ozłoci, 
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, 
tak jak Ona. 

 

nabożeństwa majowe 
codziennie o godz. 17.30 

 

WAŻNE WYDARZENIA W MAJU: 

 piątek, 1 maja - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA Msze święte o godz. 8.30 i 18.00.  
Uroczystej Sumie o godz. 18.00 przewodniczyć będzie i wygłosi kazanie Ks. Andrzej Gerej CM 

 sobota, 2 maja - uroczystość NMP Królowej Polski (przeniesiona z 3 maja) 
 środa, 6 maja - Otwarte spotkanie redakcji gazetki "Święty Józef Rzemieślnik" w kwiarence o godz. 18.45 

 (3 urodziny) 
 piątek, 8 maja - Imieniny Ks. Proboszcza Stanisława Basiuka CM. Msza święta  

w intencji Solenizanta o godz. 18.00 
 środa, 13 maja - Procesja fatimska po Mszy świętej o godz. 18.00 
 czwartek, 14 maja - Imieniny Ks. Macieja Mroczka CM. Msza święta w intencji Solenizanta o godz. 18.00 
 sobota, 16 maja - Noc Muzeów (szczegóły na str. 2) 
 niedziela, 24 maja - I Komunia święta o godz. 12.30 
 czwartek, 28 maja - Pielgrzymka do Lichenia i Kalisza (szczegóły na str. 15) 
 niedziela, 31 maja - Rocznica I Komunii świętej o godz. 11.00 
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ZAPROSZENIE 
NA WYDARZENIA KULTURALNE DOLNEGO ŚLĄSKA 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW – NOC MUZEÓW 
ORAZ 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – NOCE KOŚCIOŁÓW 
W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 

PRZY ZGROMADZENIU MISJI ŚW. WINCENTEGO A PAULO 
 

 
 

 
 

 
 

 Kościół Św. Józefa Rzemieślnika przy Zgromadzeniu Misji Św. Wincentego a Paulo 
bierze udział w tegorocznych edycjach wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku: Nocy 
Muzeów oraz Nocy Kościołów. W związku z tym serdecznie zapraszamy do Kościoła na Mszę  
z Adoracją    i artystyczno-naukowe występy 16-go maja 2015, w sobotę, na NOC MUZEÓW  
w ramach MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZEÓW oraz 26-go czerwca 2015, w piątek, na 
NOCE KOŚCIOŁÓW w ramach EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA.  
 

 Podczas wydarzeń wystąpią między innymi: Orkiestra Dęta Hanys Band,           
Koło Wokalne Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej we W-wiu,                                    
ks. Maciej Mroczek, Krzysztof Ksiądzyna, Agnieszka Malczewska,                   
Wisława Kadyszewska, Jacek Zieliński, Krystyna Wszelaka, s. Kazimiera 
Wawrzynów, Roman Płatek, Tomasz Kmita-Skarsgård, Adrian Kaczmarczyk,         
ks. Eryk Dobrzański, Grzegorz Sobczak. 
 
 

Więcej już wkrótce w folderach promocyjnych przy wyjściu oraz na stronach internetowych… 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...   
   3 V - J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity 
10 V - J 15, 9-17 Przykazanie miłości 
17 V - Mk 16, 15-20 Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga 
24 V - J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego 
31 V -  Mt 28, 16-20 Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych  
i ubogich. 
INTENCJA MISYJNA:  Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach  
z gotowością głosić Jezusa. 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 8, 40-48. Niewiasta cierpiąca na krwotok. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Córko, wiara twoja cię ocaliła, idź w pokoju (Łk 8, 48). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Odczytana perykopa opisuje wydarzenie z działalności Chrystusa Pana w Galilei. Mówi 
o uzdrowieniu kobiety chorej od dwunastu lat na krwotok. Potęga wiary tej kobiety sprawiła, że została natychmiast uzdrowiona . 
Bała się przyznać, że to ona, kierowana ogromną wiarą i miłością, dotknęła potajemnie szaty Chrystusa. Do powyższego 
wydarzenia można porównać wiarę ludzi noszących Cudowny Medalik. Nie samo noszenie go na sercu jest źródłem łask 
obiecanych przez Niepokalaną, ale zawierzenie Niepokalanej i ufności, z jaką się go nosi. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MAJ:  Wiara w życiu Apostoła Maryjnego wyraża się w modlitwie i w posługiwaniu się Cudownym 
Medalikiem. 
PATRONKA MIESIĄCA: Matka Boża Królowa Polski (3. maja) 
1. Patronką miesiąca maja jest Matka Boża Królowa Polski. W 1920 r. po cudzie nad Wisłą papież Benedykt XV ustalił liturgiczne 
święto Królowej Polski na dzień 3. maja. W 1946 r. cały naród polski poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi jako swej 
Królowej, a w roku 1956 na Jasnej Górze dokonano aktu ślubowania, który ponawia się corocznie. Królowanie Maryi jest natury 
duchowej i odbywa się w szczerej miłości wzajemnej, w sumiennej pracy dla wspólnego dobra. 
2. Królowanie Maryi jest natury duchowej. Tradycja głosi, że dzięki św. Wojciechowi przyszła do nas pieśń „Bogurodzica”. 
Nabożeństwa i stowarzyszenia szerzące cześć Niepokalanej zrosły się z naszym charakterem narodowym: w połowie XIII wieku 
dominikanie dali światu różaniec, w XIV wieku karmelici – szkaplerz, Jezuici w XVII w sodalicje mariańskie. Zakony powstałe na 
ziemiach polskich zawiązują się ku chwale Bogarodzicy lub noszą Jej imię. Profesorowie najstarszej polskiej uczelni – 
Uniwersytetu Jagiellońskiego – obierają sobie Maryję za patronkę, twórcy dedykują swe dzieła, przywódcy narodowi nazywają 
siebie niewolnikami Bogarodzicy i oddają Jej opiece siebie i cały naród. Na całej polskiej ziemi są miejsca ze słynącymi łaskami 
wizerunkami Maryi. W 1920 r. papież Benedykt XV ustanowił w dniu 3. maja liturgiczne święto Królowej Polski. W 1946 r. cały 
nasz naród poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi jako swej Królowej, a w 1956 r. na Jasnej Górze dokonał aktu ponawianych 
corocznie ślubów. 
3. W spojrzeniu na Matkę Bożą uznajemy Ją za Panią i Królową naszej Ojczyzny. Już od zarania państwowości polskiej naszym 
hymnem była „Bogurodzica” – pieśń maryjna, która stała się pierwszym narodowym katechizmem. Dominikanie dali nam 
różaniec, franciszkanie godzinki, karmelici w XIV w. szkaplerz. W XVII w. jezuici tworzą Sodalicję Mariańską. Zakony powstałe na 
ziemiach polskich zawiązują się ku chwale Matki Najświętszej lub noszą Jej imię. Królowie, hetmani, wodzowie, nazywają siebie 
niewolnikami Maryi. Na piersiach noszą Jej ryngrafy. Matka Najświętsza hojnie odpowiada na te przejawy szczególnej czci  
i przywiązania. Dowodem tego są liczne miejsca na całej polskiej ziemi ze słynącymi łaskami wizerunkami Maryi, z których wiele 
uroczyście koronowano za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej. Dowodem macierzyńskiej troski i opieki NMP nad polskim 
narodem są wydarzenia dziejowe znaczące naszą historię. W 1410 r. ze słowami pieśni „Bogurodzica” na ustach polskie wojska 
odnoszą pod Grunwaldem wspaniałe zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim. Przeor Kordecki broni Jasnej Góry przed najazdem 
szwedzkim. Król Jan III Sobieski, polecając się wraz z rycerstwem Matce Bożej w Częstochowie, w Krakowie, na Piaskach  
i w Piekarach Śląskich, odnosi zwycięstwo w odsieczy Wiednia rozsławiając waleczność rycerstwa polskiego. W 1920 r. po 
„Cudzie nad Wisłą” papież Benedykt XV ustalił liturgiczne święto Królowej Polski na dzień 3. maja. W 1946 r. cały naród polski 
poświęcił się Niepokalanemu Sercu Maryi jako swej Królowej, a w 1956 r. na Jasnej Górze dokonano aktu ślubowania, który 
ponawiany jest corocznie. Królowanie Maryi jest natury duchowej i odbywa się w szczerej miłości wzajemnej. NMP oczekuje od 
nas współdziałania. Pragnie, abyśmy weszli z Nią w Jej intencje miłości bliźniego. Maryja króluje w życiu narodu i w sumieniu , we 
wzajemnej pożytecznej i rzetelnej pracy. Św. Maksymilian mówił: Niepokalana wszędzie musi być uznana Królową wszystkich  
i każdego z osobna w Polsce i na całym świecie. Ona widzi w każdym człowieku Jezusa żywego i zbliżając się do Niego  
z prawdziwym szacunkiem pragnie, abyśmy weszli w Jej służbę miłosierdzia wobec rozbitków ludzkiej społeczności . Taka 
właśnie jest nasza Królowa. 

II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY... 
Aby miłość do Maryi wiązała się z naśladowaniem Jej postawy wobec Boga i ludzi. 

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
TEMAT SPOTKANIA: Msza święta Ojca Pio 
PISMO ŚWIĘTE: Mk 14, 12-26. 

PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
KAROLINA – 15 V godz. 18.30 Dwie przyjaciółki, osiemnastolatki Kaśka i Magda, kończą liceum filmowe. Chcąc nie chcąc, 
wyruszają w drogę do Zabawy, gdzie żyła i zginęła ich bohaterka – Karolina Kózkówna. . Czas:104 min. 
NOE. WYBRANY PRZEZ BOGA – 22 V godz. 18.30 Biblijny Noe ma apokaliptyczne wizje potopu. Podejmuje działania, które 
mają uchronić jego rodzinę przed nadchodzącym kataklizmem. Czas: 133 min. 
NAJWIĘKSZY Z CUDÓW – 29 V godz. 18.30 „Największy z cudów” to porywający, pełnometrażowy film animowany dający 
nowe spojrzenie na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z aniołami i demonami w tle. Czas: 70 min. 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
 

Prawdę mówiąc sam nie wiem, dlaczego tak się 
stało, gdy poszukując inspiracji do napisania tego tekstu 
mój wzrok bezrefleksyjnie zatrzymał się na jednej  
z przeglądanych stron internetowych. Dopiero po chwili to 
do mnie dotarło, gdy zacząłem coraz bardziej zagłębiać się 
w treść tekstu na niej zamieszczonego. Autor korzystając  
z danych statystycznych, nie czując potrzeby przedłożenia 
dodatkowych wyjaśnień czy napisania komentarza, 
stwierdził: 
 związek tylko cywilny – rozchodzi się jedna para na dwie 

– 50% 
 po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – rozchodzi 

się jedna para na trzy  – 33% 
 po ślubie kościelnym i przy wspólnym przynajmniej raz  

w tygodniu udziale w Mszy św. – jedna para na 
pięćdziesiąt – 2% 

 po ślubie kościelnym przy codziennym wspólnym udziale 
w Mszy św. i wspólnej modlitwie małżonków – rozpada się 
jedna  para na 1429, a więc zaledwie 0, 07 % 

I jeszcze jedna informacja – tę znalazłem na stronie 
GUS: „wśród par rozstających się 47,7% 
to rodziny bezdzietne, a 37,7% to 
rodziny z 1 dzieckiem. Najmniejszą ilość 
rozwodów odnotowano wśród rodzin 
wielodzietnych (0,8 – 2,9%)”. Według 
socjologów główne przyczyny rozwodów 
we współczesnej Polsce to zmniejszająca 
się dzietność, emigracja i emancypacja 
kobiet. 

Oczywiście to tylko dane 
statystyczne wyrażone liczbowo.  
A jednak za każdą liczbą stoją konkretne 
osoby, konkretne małżeństwa, konkretne 
rodziny, można by powiedzieć wprost – 
konkretne i realne dramaty małżonków  
i dzieci. 

Jeśli jeszcze raz pochylimy się nad powyżej 
przywołanymi danymi bez trudu dostrzeżemy prostą 
prawdę: prawdziwą skałą, fundamentem i gwarantem 
trwałości małżeństwa jest Bóg! A co to oznacza w praktyce? 
Co znaczą słowa, że w małżeństwie najważniejszy jest Bóg? 
Może tylko tyle, a może aż tyle, że prawdziwym celem 
małżeństwa jest coraz mocniejsze przylgnięcie do Boga. 
Dopiero ta miłość pozwala prawdziwie zakochać się  
w mężu, w żonie. Jeśli tak jest, to małżeństwo jest po to, by 
się zakochać w Bogu, tak by On był najważniejszy a nie 
żona czy mąż.  
 Być może właśnie dlatego dramat przeżywany 
przez wiele małżeństw, które się rozchodzą – jak podkreśla 
ks. Piotr Pawlukiewicz – polega na tym, że myślą, iż  
w małżeństwie ich miłość, oni sami, są najważniejsi.  

A przecież nie ma dobrego małżeństwa, gdy nie ma 
budowania przez małżonków indywidualnej relacji  
z Bogiem. Szukając zatem pomysłu na swoje życie, na swoje 
małżeństwo trzeba to czynić, nie ukierunkowując się na 
siebie lecz na Boga. Właściwe bowiem wskazówki  
i odpowiedzi na stawiane pytania znajdziemy, gdy z Biblią 
w ręku zwrócimy się do Boga, by na jej kartach odkrywać 
swoje powołanie. Niejednokrotnie wiązać się to będzie  
z koniecznością rezygnacji z własnych planów i pomysłów 
na swoje małżeństwo. To nie jest jednak powód do 
zmartwień, gdyż jak stwierdza św. Augustyn, „gdzie Bóg jest 
na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim 
miejscu”. 

Przypominając sobie słowa małżeńskiej przysięgi: 
„Ślubuję ci miłość”, winniśmy ich sens pojmować nie tylko 
jako deklarację składaną sobie nawzajem, lecz przede 
wszystkim jako zobowiązanie, że Bóg, który jest Prawdziwą 
Miłością będzie w moim życiu najważniejszy, że Jemu 
oddaję się bezgranicznie i chcę w postawie pełnej ufności 
przyjmować to, co daje i co wskazuje, bo wierzę, że tylko 

wówczas moje życie rodzinne, moje 
małżeństwo, będą przynosiły prawdziwy 
owoc. Owocem tym zaś jest wierność, która 
potwierdza pełne, stuprocentowe 
zaangażowanie się w rozwój tylko tej jednej 
Miłości. Owocem jest także uczciwość, która 
jest fundamentem zaufania. Zaufania, którego 
może nauczyć nas tylko Bóg - zawsze wierny 
Swojemu Słowu i Swojemu Przymierzu. 
Wreszcie kolejne słowa przysięgi „oraz, że Cię 
nie opuszczę aż do śmierci”, w których wyraża 
się nie tylko przekonanie, że możesz na mnie 
liczyć do końca mojego życia, ale także i to, że 
współmałżonek jest moim towarzyszem na 
drodze prowadzącej do Nieba. 

Pan Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, 
powierzając mu odpowiedzialność za drugą osobę. Słowa 
małżonków, które wypowiadają wobec Boga i Kościoła, są 
wyrazem podjętego przez nich zadania i określenia 
programu rodzinnego szczęścia, który można sprowadzić 
do prostego zdania: Bóg jest dla mnie najważniejszy! 

Nie dziwmy się zatem, że Kościół, który stoi na 
straży Bożego prawa, równie poważnie traktuje człowieka  
i składaną przez niego przysięgę. Jeśli bowiem ktoś 
publicznie wypowiada słowa: „ślubuję Ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do 
śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący  
w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci”, to znaczy, że słowa te 
mają dla niego ogromną wartość. A wypowiedziane przed 
Bogiem stają się miarą jego wielkości.  

ŚWIADECTWA... 
Teresa i Eugeniusz Szymczakowie 

52 LATA MAŁŻEŃSTWA 
 

         29 grudnia 1963 roku w uroczystość Świętej Rodziny 
zawarliśmy sakramentalny związek małżeński. Pochodzimy 
z ziemi kaliskiej w Wielkopolsce z sąsiednich parafii. Mąż 
po ukończeniu kwalifikacji zawodowych wyjechał  

z rodzinnego domu do krewnych we Wrocławiu. Tutaj 
podjął pracę i w krótkim czasie kupił małe mieszkanie. Ja 
po ukończeniu szkoły zawodowej podjęłam pracę  
w Fabryce Pluszu i Aksamitu w Kaliszu. Mąż często 
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odwiedzał rodzinne strony i tak się poznaliśmy. Po 3 
miesiącach znajomości wzięliśmy ślub cywilny i kościelny. 
Po ślubie przyjechałam do Wrocławia. Mama dała mi na 
drogę krzyż chrystusowy, który z nami jest do dziś. Po 
dwóch latach małżeństwa urodził się najstarszy syn, potem 
drugi,  a po 12 latach małżeństwa córka. 
                Życie nasze nie jest usłane różami, ale też nie 
cierniem, bo kochamy Pana Boga i zgadzamy się z Jego 
wolą. Najstarszy syn podczas służby wojskowej zachorował  
i jest na rencie. Młodszy syn założył rodzinę i pracuje razem 
z córką. Ja z mężem jesteśmy na emeryturze. Należę do 

wspólnot kościelnych i wobec nich mam zobowiązania 
modlitewne. Maż oficjalnie do nich nie należy, ale razem ze 
mną odmawia wszystkie modlitwy wyznaczone na każdy 
dzień. Dzięki temu nie zasypiam przy modlitwie  ponieważ 
odmawiamy je głośno. Choroba nas też nie omija. Ja pół 
roku temu miałam operacje stawu biodrowego i kuleje, mąż 
po dwóch udarach ma niesprawną rękę i osłabioną nogę. 
Mąż jest wspaniałym człowiekiem, kocha rodzinę, dzieci  
i wnuki. Jesteśmy szczęśliwą rodziną i dziękujemy Panu 
Bogu za wszystko. 

 

Magdalena i Łukasz   
9 LAT MAŁŻEŃSTWA 

 

 Chociaż mieszkaliśmy na sąsiednich ulicach  
i chodziliśmy do jednej szkoły, bliżej poznaliśmy się 
dopiero na spotkaniach młodzieżowych w tutejszej parafii 
w roku 2000. Ja miałam 15 lat, a mój obecny mąż 16. 
Śpiewaliśmy wraz z zespołem podczas Mszy Św., 
organizowaliśmy Zaduszki Jazzowe, jeździliśmy na Oazy 
Nowego Życia. Czas szkoły średniej minął szybko i każdy 
poszedł w swoją stronę. Choć nasza grupa również się 
rozpadła to my trzymaliśmy się dalej razem. Pół roku po 
maturach padł pomysł, aby wziąć ślub, była już nawet 
rozmowa z ówczesnym księdzem Proboszczem i spisane 
dokumenty, jednak napór rodziny kazał czekać... Po roku 
dokumenty zostały spisane na nowo. Postawiliśmy na 

swoim i nie słuchając nikogo zawarliśmy związek 
małżeński 10.06.2006 roku. Od tamtej pory minęło 9 lat  
a my mamy 3 wspaniałych dzieci. Od jakiegoś czasu żyjemy 
na odległość, bo możliwości jakie daje ten kraj na 
zapewnienie rodzinie mieszkania, życia na lepszym 
poziomie i rozwoju dzieci czy osobistego nie są 
wystarczające. Mąż pracuje za granicą i przyjeżdża co kilka 
miesięcy, a kontakt z dziećmi utrzymuje głównie przez 
internet. Życie bywa i słodkie i gorzkie, ale wierzymy, że w 
końcu znowu będziemy wszyscy razem, na co dzień a nie 
tylko przy okazji świąt czy urodzin... Cieszymy się, że dzieci 
zdrowo rosną a my mamy siłę pokonywać przeciwności 
losu. I za to wszystko Chwała Panu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdjęcie ślubne z roku 1960. Młoda 
Para wraz z gośćmi przed naszym 
kościołem 
 

Tomasz Frączyk  
SIŁA NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ 

 
O nowennie Pompejańskiej usłyszałem po raz 

pierwszy na jednym ze spotkań naszej wspólnoty  Equipe 
Notre Dame (END). Jedna z koleżanek opowiadała właśnie 
o nowennie Pompejańskiej i o jej doświadczeniach z tą 
modlitwą. Nie wyobrażałem sobie wówczas, jak człowiek 
mający rodzinę (trójka dzieci) jest w stanie poświęcić 
ponad jedną godzinę dziennie przez kolejne 54 dni na 
odmawianie samego różańca (modlitwa pompejańska to 
nowenna polegająca na codziennym odmawianiu minimum 
trzech części różańca tj. obowiązkowe są części radosna, 
bolesna i chwalebna, zaś, jeśli ktoś czuje się na siłach może 
modlić się codziennie dodatkowo tajemnicami światła). Nie 

wiedziałem jeszcze wówczas, iż nowenna ta ma szczególną 
moc wypraszania u Matki Bożej potrzebnych łask. 
 W lutym 2015r. na świat przyszło nasze trzecie dzieciątko - 
Krzyś. Poród był szybki i bezproblemowy, w terminie 
(siłami natury) w związku, z czym Krzyś już w drugiej 
dobie został wypisany ze szpitala z uwagi na dobry stan 
zdrowia. Niestety parę dni później musiał wrócić do 
szpitala i okazało się wówczas, że nastąpił wylew trzeciego 
stopnia do mózgu. Informacja ta była jak uderzenie 
obuchem w głowę, nie mogliśmy z żoną uwierzyć, że doszło 
do wylewu i to trzeciego stopnia, który zazwyczaj skutkuje 
poważnymi komplikacjami w zdrowiu, a często również i w 
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rozwoju dziecka, co wymaga zazwyczaj długotrwałej 
rehabilitacji.  
 Po otrząśnięciu się i przyjęciu informacji o zdrowiu 
naszego synka, nasi przyjaciele, rodzina, wspólnota END, 
wszyscy modlili się o łaskę zdrowia. Ja sam zaś 
przypomniałem sobie o nowennie Pompejańskiej. Skoro 
Matka Najświętsza ma tak szczególny wzgląd na 
wzywających jej wstawiennictwa za 
pomocą modlitwy Pompejańskiej, 
postanowiłem na trzeci dzień po 
otrzymaniu informacji o wylewie do mózgu 
synka rozpocząć właśnie tę modlitwę  
w intencji uzdrowienia Krzysia, by wylew 
się wchłonął i nie pozostawił żadnych 
komplikacji zdrowotnych czy 
jakichkolwiek śladów mogących 
negatywnie wpłynąć na rozwój Krzysia.  
 Z uwagi na czas, jaki codziennie potrzebny 
był na modlitwę pompejańską trzeba było 
trochę rzeczy poprzestawiać w tzw. 
normalnym cyklu dnia, szczególnie, że 
postanowiłem odmawiać tę nowennę w 
wersji z wszystkimi czterema częściami 
różańca codziennie. Postanowiłem 
odmawiać rano przed pracą część radosną, 
natomiast po pracy pozostałe trzy części, czyli tajemnice 
światła, bolesne i chwalebne. Nieraz udawało się odmówić 
kilka tajemnic w czasie drogi do pracy, nieraz  
w samochodzie, na spacerze z Krzysiem. Zdarzało się i tak, 
że zostawały mi jeszcze trzy części do przemodlenia, a był 
już późny wieczór. Szedłem wówczas na późny spacer tylko  
z różańcem w ręku a dzięki temu wiedziałem, że sen mnie 
nie pokona. 
 Mniej więcej w połowie nowenny tj. po ok. 27 dniach, gdy 
część błagalna nowenny dobiegła końca (cała nowenna 
Pompejańska składa się z 3 nowenn błagalnych tj. 3x9 dni, 
co daje 27 dni i również 3 nowenn dziękczynnych, które 
również trwają 27 dni a całość jak już wspomniałem na 
początku trwa 54 dni) Krzyś kończył sześć tygodni  
i mieliśmy udać się na kontrolę USG główki, by lekarz ocenił 
jak wylew się wchłania oraz jakie mógł poczynić 
uszkodzenia w mózgu. Udaliśmy się do doświadczonego 

lekarza radiologa, cieszącego się uznaniem w dziedzinie 
badań USG maluchów.  
 W czasie badania główki, moje serce waliło jak młot, ale 
Krzyś był spokojny. Lekarz zaczął badanie w milczeniu  
i gdy zaczął mówić, myślałem, że serce mi wyskoczy z klatki 
piersiowej… Lekarz najspokojniej w świecie stwierdził, że 
na badaniu nie widać żadnego wylewu, zaś w mózgu nie ma 

żadnych niepokojących zmian.  
 Tej radości w gabinecie lekarskim nie 
da się z niczym porównać.  
W samochodzie zacząłem płakać ze 
szczęścia i dziękować Matce Boskiej za 
wysłuchanie naszych próśb. Jak można 
się domyślać pozostałą część nowenny 
tj. dziękczynną odmawiałem  
w wielkiej radości. Nowennie „nie 
zaszkodziły” ani mój pobyt w szpitalu 
ani związane z tym przesunięcie 
chrztu Krzysia praktycznie w ostatniej 
chwili, które to wydarzenia zbiegły się 
z końcówką całej nowenny.  Czy była 
to po prostu próba od Boga? Czy może 
jednak ktoś nie był zachwycony 
wielbieniem Matki Różańcowej  
i szczególnie przy końcu kładł kłody 

pod nogi?  Na forum internetowym poświęconym 
nowennie Pompejańskiej, w swoich świadectwach ludzie 
często wspominają o dodatkowych przeszkodach w trakcie 
odmawiania nowenny, szczególnie licznych przy 
zakończeniach kolejnych części nowenn. Jedno jest pewne, 
jeśli trawmy w szczerej i prawdziwej modlitwie oraz 
prosimy Matkę Przenajświętszą o pomoc, pokonamy z Jej 
pomocą wszelkie przeciwności i trudności.  
 Modlitwa Pompejańską to na pewno solidna szkoła 
modlitwy. Z większą radością przychodzi mi teraz 
modlitwa różańcowa. Modląc się musimy jednak pamiętać 
o tym, że to Bóg wie, co dla nas jest najlepsze i mimo, że 
nieraz może wydawać się nam, że Bóg nas nie słucha i nie 
spełnia naszych próśb to po pewnym czasie i tak 
dochodzimy do wniosku, że zamysł Boga był dobry. Dlatego 
modląc się w określonych intencjach zawsze na końcu 
powinniśmy pamiętać, że Bóg wie, co jest dobre i zdać się 
na mądrość i miłość Stwórcy względem nas.Chwała Panu!

 

 NASZ PATRON... 
Jadwiga Sobczak 

ŚW. JÓZEF RZEMIEŚLNIK 
Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – 01 maja 

 
 O postaci Józefa można się dowiedzieć z ksiąg 
kanonicznych i apokryficznych. Genealogicznie wywodził 
się z rodu króla Dawida, lecz nie posiadał żadnego majątku 
i trudnił się rzemieślnictwem. Zasłynął jako mąż Maryi i 
ziemski opiekun Jezusa Chrystusa. Józef prawdopodobnie 
poślubił Salomeę, z którą posiadał dzieci – Jakuba, Judę, 
Lizję i Lidię. Gdy owdowiał, poślubił Maryję, z którą 
zajmował się Jej synem – Jezusem Chrystusem. We śnie 
otrzymał nakaz ich ochrony, co posłusznie zrealizował na 
jawie. Jego śmierć datuje się mniej więcej na rok 20. 
 Według Bernarda z Clairvaux, cnota pokory odnosi 
tryumf nad grzechem pychy oraz chroni przed napaściami  
z jego strony inne cnoty. Za sprawą pokory, chodzimy  
w prawdzie, dlatego że kierujemy swoją uwagę na Boga 

jako Najwyższą Prawdę, z kolei 
pycha, uznawana za największą 
pokusę Szatana, powiększa nasze 
mniemanie o sobie, a co za tym 
idzie wyklucza Boga 
zafałszowując rzeczywistość. 
Józef Rzemieślnik przez swoją 
opiekę nad Maryją i Jezusem 
Chrystusem, przez swoje 
rzemieślnicze zajęcie, przez 
swoje życie oddane w pełni 
prawdzie, stał się przez wieki 
podziwianym archetypem ubóstwa, męstwa i pokory. 
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MODLITWY... 
Katarzyna Zielińska 
 

ŚW. JÓZEF PATRON NASZEJ PARAFII WIDZIANY OCZAMI ŚW. JOSEMARRI ESCRIVY. 
 
Kim był św. Józef ojciec Pana Jezusa? Co o nim wiemy? 
 
 Pierwszego maja Kościół Katolicki obchodzi 
wspomnienie św. Józefa. W obecnych czasach, znanych ze 
znacznych trudności gospodarczych, kiedy tak trudno  
o pracę i gdy tak wielu ludzi boryka się z tym problemem, 
warto przybliżyć postać św. Józefa – rzemieślnika - patrona 
ludzi pracy. Pomoże na w tym św. Josemaria Escriva, 
hiszpański duchowny, założyciel Opus Dei, którego życie 
przepełnione  było nieustannym nabożeństwem do św. 
Józefa. Głównym nurtem nauczania świętego Josemarii 
Escrivy było odszukanie wielkości życia codziennego,  

głoszenie powszechnego powołania do świętości oraz  
konieczność przywrócenia „świętości ludzkiej pracy” czyli 
nadanie nadprzyrodzonego wymiaru pracy zawodowej  
i zwyczajnym codziennym zajęciom. Według słów Escrivy, 
„praca jest świadectwem godności człowieka i stwarza mu 
szansę na rozwinięcie własnej osobowości”. Escriva dążył 
do tego, aby każdy w zwyczajnym życiu potrafił odnaleźć 
Boga, co pokazuje, że świętość jest w zasięgu każdego z nas. 
Bóg przychodzi do nas w prostocie i zwyczajności. 
Św. Józef był prostym zwyczajnym człowiekiem i to właśnie 
Jemu Bóg powierzył swojego Jedynego Syna, bo ten 
zwyczajny i prosty człowiek był zarazem wielki i godny 
zaufania… 
 
  
To o nim Escriva powie wiele ciepłych i wzniosłych słów, 
aby pomóc nam odkryć tę postać tak blisko obcującą z 
Jezusem. 
Niech te słowa wypowiedziane przez św. Josemaríę 
przybliżą nam osobę św. Józefa i pozwolą dostrzec to, co 
może jeszcze nie zostało przez nas odkryte. 
 
„Mistrz życia wewnętrznego, rzemieślnik oddany swojej 
pracy, wierny sługa Boży przebywający w ciągłym kontakcie 
z Jezusem: taki oto jest Józef. Ite ad Ioseph. Dzięki św. 
Józefowi chrześcijanin uczy się, co to znaczy należeć do Boga 
i równocześnie przebywać w pełni wśród ludzi, uświęcając 
świat. Obcujcie z Józefem, a spotkacie Jezusa. Obcujcie  
z Józefem, a spotkacie Maryję, która zawsze napełniała 
pokojem miły warsztat w Nazarecie” 
(To Chrystus Przechodzi, 56) 

 
Wiara, miłość, nadzieja - oto główne osie życia św. Józefa  
i życia chrześcijańskiego w ogóle. Oddanie św. Józefa jawi się 
jako utkane na przemian z wiernej miłości, pełnej miłości 
wiary i ufnej nadziei. Dlatego dzień jego święta jest dobrą 
okazją do tego, żebyśmy wszyscy odnowili swoje oddanie 
chrześcijańskiemu powołaniu, którego Pan udzielił każdemu 
z nas. 
(To Chrystus Przechodzi, 43) 
 
Kochaj bardzo świętego Józefa, kochaj go z całej swojej 
duszy, gdyż jest tym, który wraz z Jezusem najbardziej 
miłował Najświętszą Maryję Pannę i który najwięcej obcował 
z Bogiem: który najbardziej Go kochał po naszej Matce. Jest 
godzien twojej miłości i warto byś z nim obcował, gdyż jest 
Nauczycielem życia wewnętrznego i wiele może przed Panem 
i Matką Bożą. 
(Kuźnia, 554 ) 
 
Spójrz, tak wiele jest powodów by czcić Świętego Józefa 
 i brać naukę z jego życia: był mężczyzną silnej wiary...; pracą 
zapewnił byt swojej rodzinie (Jezusowi i Maryi) strzegł 
czystości Najświętszej Maryi Panny, która była jego 
Oblubienicą; i szanował - kochał! - wolność Boga, który 
wybrał nie tylko Najświętszą Maryję Pannę na Matkę, lecz 
również jego - na Oblubieńca Maryi. 
(Kuźnia, 552)  
 
Ojciec i Pan 
Św. Józef rzeczywiście jest Ojcem i Panem, który strzeże 
swoich czcicieli i towarzyszy im w ich ziemskiej wędrówce, 
tak jak strzegł Jezusa i towarzyszył Mu, kiedy rósł i dorastał. 
Kiedy się z nim obcuje, odkrywa się, że Święty Patriarcha jest 
oprócz tego Mistrzem życia wewnętrznego: uczy nas bowiem 
poznawać Jezusa, żyć z Nim, czuć się cząstką rodziny Bożej. 
Św. Józef udziela nam tych lekcji, będąc zwykłym 
człowiekiem, ojcem rodziny, rzemieślnikiem zarabiającym na 
życie trudem własnych rąk. A ten fakt ma dla nas również 
znaczenie stanowiące powód do refleksji i do radości. 
(To Chrystus Przechodzi, 39) 
 
Św. Józef, Ojciec Chrystusa, jest zarazem twoim Ojcem  
i Panem. — Uciekaj się do niego. 
Droga, 559 
 
Święty Józefie, Ojcze i Panie nasz, najczystszy, nieskalany, 
który godzien byłeś nosić Dzieciątko Jezus w swoich rękach,  
i myć Je, i obejmować Je; naucz nas obcować z naszym 
Bogiem, być czystymi, godnymi stania się drugim Chrystusem. 
I pomóż nam czynić i nauczać, jak Chrystus, boskich dróg - 
ukrytych i świetlanych - mówiąc ludziom, że mogą na ziemi 
posiąść nadzwyczajną skuteczność duchową. 
Kuźnia, 553  
 
Znana jest również „Nowenna o pracę i o dobre 
wykonywanie pracy” św. Josemarii, będącą prośbą  
o wstawiennictwo w znalezieniu pracy i modlitwą o dobre 
wykonywanie swoich obowiązków. 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
Stowarzyszenie Podróżników  

 

SPOTKANIE STOWARZYSZENIA PODRÓŻNIKÓW 
TU I TAM Z CYKLU ODKRYWAMY WROCŁAW 

 

 

 Zrzeszające przewodników i podróżników 
Stowarzyszenie Tu i Tam, propaguje wiedzę o Wrocławiu 
i Dolnym Śląsku, efektem czego organizuje dla 
zainteresowanych nadodrzańskim miastem wycieczki z 
cyklu Odrywamy Wrocław. Tym sposobem 11-go 
kwietnia do kościoła Św. Józefa Rzemieślnika przy 
Zgromadzeniu Misji Św. Wincentego a Paulo trafiło spore 
grono osób. Wszyscy zebrani zobaczyli kościół, ogród  
i muzeum parafialne, a także usłyszeli prelekcje 

Agnieszki Malczewskiej i ks. Macieja Mroczka  
o Przedmieściu Oławskim i położonych na nim 
świątyniach, Grzegorza Sobczaka o architekturze 
współczesnych budowli świątynnych oraz koncert  
w wykonaniu Wisławy Kadyszewskiej i Krzysztofa 
Ksiądzyny, a chętni wzięli również udział w Mszy 
Świętej. Wycieczkowicze pozostali pod wrażeniem 
gościnności Parafii oraz architektury obiektu  
i panującego w nim klimatu. 

 
Parafianie 

 

WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO 
NA WYSTAWĘ STWÓRCZE RĘCE 

 

 Parafianie żądni ujrzenia chrzcielnicy z ich kościoła 
na słynnej wystawie w muzeum, wyruszyli 21-go marca 
do Muzeum Narodowego na wystawę Stwórcze Ręce, 
czyli sztuka doby modernizmu. Trzeba przyznać, że 
chrzcielnica autorstwa Jaroslava Vonki, niepozornie 
stojąca w naszym kościele, a stanowiąca  
w rzeczywistości wybitne dzieło sztuki dwudziestego 
stulecia, robiła na muzealnej wystawie wrażenie. Oprócz 

wystawy Stwórcze Ręce z ponad dwustoma dziełami 
artystycznymi i rzemieślniczymi w postaci monstrancji, 
krzyży, figurek, świeczników, krat do bram i innych 
eksponatów, wycieczkowicze obejrzeli wystawę Sztuka 
Śląska romanizmu i gotyku oraz Sztuka Śląska renesansu i 
baroku, na których z zafascynowaniem podziwiali 
eksponaty inspirowane głównie mitologicznymi  
i biblijnymi scenami. 

 

 
 

 
 

Sztuka metalu doby modernizmu: 
Chrzcielnica, Ogrodnik, Krucyfiks, Monstrancja, Brama. 
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Sztuka Śląska Romanizmu i Gotyku: 
Św. Piotr i Św. Paweł, Św. Anna z Najświętszą Maryją i Jezusem Chrystusem, Ecce Homo, Św. Sebastian. 

 

 
 

Sztuka Śląska Renesansu i Baroku: 
Judasz, Zwiastowanie Matce Bożej, Szatan, Bóg Trójjedyny. 

 

 
 

Sztuka Śląska Renesansu i Baroku: 
Dawid, Sfinks, Św. Bartłomiej, Św. Jadwiga Śląska. 
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WYJAZD SCHOLI I LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA DO "CAMPUS DOMASŁAWICE" 
 
 Dzieci i Młodzież z naszej Parafii została zaproszona przez p. Bogusława Żukowskiego do odwiedzenia 
Campus Comasławice k. Twardogóry. Był to dzień pełen wrażeń dla 38 młodych ludzi. Panu Bogusławowi 
bardzo dziękujemy za zaproszenie. 
 
Jakub Jakuszkin 
W sobotę 18 kwietnia odbył się wyjazd z naszej parafii do 
Campusu Domasławice. Uczestniczyło w nim 38 osób: 
lektorzy, ministranci, kandydaci oraz schola. Naszym 
opiekunem i organizatorem wyjazdu był ksiądz Maciej 
Mroczek. Kiedy dotarliśmy na miejsce czekało na nas wiele 
atrakcji, z których mogliśmy korzystać do woli. Najbardziej 
podobał mi się park linowy z dwunastoma stacjami. 
Pływaliśmy też kajakami i łódką. Graliśmy w piłkę, tenisa  
i siatkę. Jedliśmy kiełbaski z grilla. Uczestniczyliśmy 
również w Mszy św. w plenerze, którą odprawił ks. Maciej. 
Pomimo nienajlepszej pogody wyjazd bardzo się udał. 
Wróciłem do domu zmęczony ale bardzo zadowolony. 
 
Arleta Gosławska 
18 kwietnia pod opieką ks. Macieja wybraliśmy się (czyli 
liturgiczna służba oraz schola) poza Wrocław i spędziliśmy 
wspólnie cały dzień w Damasławicach. Podczas wyjazdu 
lektorzy zagrali między sobą mecz. Wszyscy mieliśmy 
okazję pokonać park linowy umieszczony w iglastym lesie. 
Mieliśmy również przyjemność uczestniczyć w plenerowej 
Mszy Świętej odprawionej przez księdza Macieja. Na obiad 

zjedliśmy ciepłą kiełbaskę z grilla. Chętni mogli popływać 
łódką lub kajakiem w małym zbiorniku wodnym. Najmłodsi 
dużo czasu spędzili na placu zabaw. 
 
Bartosz Szydłowski 
 Dnia 18 kwietnia pojechałem z księdzem Maciejem 
i innymi uczestnikami do Twardogóry Campus 
Domasławice. Jechaliśmy autokarem. Podróż nie była zbyt 
długa, bo trwała około 1 godziny. Było całkiem chłodno  
i przelotnie padał deszcz, więc szybko poszliśmy do chatki, 
gdzie zjedliśmy kiełbasę z grilla. Jedliśmy plastikowymi 
widelcami, które przy krojeniu prawie się złamały. 
Następnie poszliśmy do parku linowego, który był bardzo 
długi. Wracając do chatki po plecak spotkałem księdza, 
który szedł z młodszymi kolegami i koleżankami do kóz, 
które jadły trawę a później poszedłem na boisko trochę 
pograć. Po krótkim czasie musieliśmy iść na Mszę św. za 
parkiem linowym. Później znów grałem w piłkę i dołączył 
do nas również pies, który osikał mojego kolegę ale mimo 
to dalej grałem. Czas szybko minął i niestety musieliśmy już 
wracać, ale uważam, że ten wyjazd był bardzo fajny. 
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Z KART HISTORII PARAFII... 
Barbara Białucka  

KAPLICZKA MATKI BOZEJ NA RAKOWCU 
 

 W pierwszych latach po 
wojnie powstała kapliczka przy ulicy 
Rakowieckiej. Zbudował ją mój ojciec 
Bronisław Mikusz w podzięce Matce 
Bożej za uratowanie rodziny z pożogi 
wojennej. Postarał się także o ładną 
figurkę Marii Panny. Kapliczka była 
drewniana. Ołtarz wykonano ze stołu, 
na którym umieszczono figurkę Matki 
Bożej. Całość obudowano deskami. Na 
bocznych  ścianach wisiały różnej 
wielkości krzyże. Na ścianie tylnej 
zawieszony był również krzyż , ale 
znacznie większy od pozostałych, 
który później zastąpiono obrazem 
Matki Bożej  ofiarowanym przez panią  
J. Dudek (obraz ten wisiał aż do czasu 
postawienia nowej kapliczki). Daszek 
pokryty został papą i blachą, a przy 
jego szczycie widniał drewniany 
krzyż. W latach siedemdziesiątych 
boki kapliczki przedłużono o części 
ażurowe. Ogrodzona była siatką  
z bramką drewnianą. W latach 
dziewięćdziesiątych dodano 
ogrodzenie z żerdzi  uniemożliwiając w ten sposób dojście 
do kapliczki zwierzętom.  Mój ojciec opiekował się 
kapliczką przez pięćdziesiąt  lat, nawet wtedy, gdy był już 
poważnie chory. Kilkakrotnie naprawiał bramkę, odnawiał 
kapliczkę oraz figurkę. Zawsze była pięknie ukwiecona,  
a wokół panował porządek.  Przed świętem Zesłania Ducha 

Świętego wejście do kapliczki 
przystrajał zielonymi gałązkami.  
Z okazji różnych świąt kościelnych, 
wydarzeń narodowych w kapliczce 
zapalano świeczki. 
Przez około dwadzieścia lat w miesiącu 
maju mieszkańcy Rakowca przy figurce 
Marii  Panny odmawiali Litanię 
Loretańską, śpiewali pieśni maryjne. 
Przychodziło  dużo ludzi (dorośli, 
młodzież, dzieci). Nierzadko można 
było zobaczyć matki z dziećmi na 
rękach. Przewodniczyła modlitwie 
moja mama Janina. Przechodnie mijając 
kapliczkę żegnali się, przystawali na 
krótką modlitwę, czasem zapalali 
świeczki, przynosili kwiaty.  
 W czasie powodzi  
w pamiętnym roku 1997 kapliczka 
mocno ucierpiała. Figurka Matki Bożej 
przeniesiona została do domu moich 
rodziców i przez całą powódź stała  
w oknie, niosąc pokrzepienie 
powodzianom. W roku 2002  dzięki 
zaangażowaniu wielu parafian,  

a szczególnie mieszkańców Rakowca postawiona została 
nowa kapliczka z tą samą figurką Marii Panny  przy, której 
w maju odmawiana jest Litania Loretańska, śpiewane są  
pieśni ku czci Matki Bożej, zanoszone są modlitwy  
w różnych intencjach.   

 
 

PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Marcin Możdżeń 

OJCIEC MATTEO 
 
 W piątek, 17 kwietnia oglądałem w salce film pt. 
"Matteo". Był on włoskim kapucynem żyjącym na 
przełomie XVI i XVII wieku. Miał bardzo dużą siłę duchową, 
także wciąż na jego imię Szatan ucieka. Przez całe życie 
prosił o wytrwanie w powołaniu. Kiedyś rzucił się krzyżem 
na podłogę w klasztornym chórze modląc się "O wielce 
łagodny Panie, to ja jestem tym drzewem nieprzynoszącym 
owoców, które zasługuje na wycięcie z ogrodu, którym jest 

zakon". Ze względu na wielką wiedzę oraz świętość życia 
został wybrany przełożonym całej prowincji zakonu. 
Człowiek o wielkiej osobowości i niezwykłej sile, zakonnik  
i egzorcysta, człowiek o wielkiej pokorze, dzięki której 
wypędzał demony. Zmarł w opinii świętości dnia 31 
października 1616 roku, w klasztorze kapucynów  
w Serracapriola. Miejmy nadzieję, że ten święty odstraszy 
chrześcijan, którzy w tym dniu obchodzą Halloween. 



12 
 

ŚWIADECTWA DZIECI O ŚWIĘTOWANIU NIEDZIELI  
 
 

Szymon Jasiorski  
Wspólnie całą rodziną idziemy do kościoła na mszę 

świętą. Po mszy idziemy na spacer do parku. Lubię chodzić 
do kościoła, bo można służyć, złożyć ofiarę i śpiewać. 
Idziemy do kościoła by się modlić za pasterzy Kościoła  
i rodzinę.                                                                      
 

Kornelia Stachurska 
1. W niedzielę, wspólnie z rodziną powinniśmy pójść 

do kościoła, aby się pomodlić i uważnie słuchać 
Słowa Bożego. 

2. Bardzo lubię chodzić do kościoła. 
3. W naszym kościele losowane są „ziarenka”. To 

dziecko, którego „ziarenko” wylosuje ksiądz, 
dostaje nagrodę. 

4. Ministranci mogą służyć przy ołtarzu,  
a dziewczynki mogą śpiewać w scholi.  

5. Po Mszy św. możemy iść do parku lub na lody.  
 

Michał Kowalewski  
W niedzielę śpię dłużej. Po przebudzeniu jem 

śniadanie i ubieram się. Później oglądam prognozę pogody  
i wychodzę na dwór z moim pieskiem. Po powrocie ze 
spaceru idę z mamą do kościoła. 
 

Krzyś Biliński 
1. Wspólnie z rodziną idę na Mszę świętą.  
2. Po mszy św. idę na lody. 
3. Później idę grać w piłkę. 

 

Daniel Tomaszewski 
1. W niedzielę idę do kościoła. 
2. Ładnie się ubieram. 
3. Wszyscy zachowują się grzecznie. 

 

Darek Michalak 
W niedzielę idę do kościoła i modlę się. Po Mszy 

świętej wracam do domu i pomagam tacie w zrobieniu 
obiadu. 
 

Klaudia Błyskal 
1. W niedzielę po śniadaniu idę do kościoła. 
2. W kościele niektórzy chłopcy służą przy ołtarzu,  

a dziewczynki śpiewają w scholi.  
3. Modlimy się w ciszy. 
4. Po mszy świętej idziemy z rodzicami do kawiarenki.  

Grześ Skakowski 
1. Po śniadaniu, wspólnie idziemy do kościoła.  
2. Ładnie się ubieramy. 
3. W naszym kościele są losowane „ziarna” i tak się 

uczymy.  
4. Lubię chodzić do kościoła. 
5. Gdy jestem w kościele to modlę w ciszy. 
6.  Niedziela to dzień, w którym nie idzie się na 

zakupy. 
 

Kinga Mazur 
Po śniadaniu idę kościoła. Niektórzy chłopcy służą 

przy ołtarzu, a dziewczyny śpiewają w scholi. Modlę się  
w ciszy. Po Mszy świętej idę z rodzicami na lody. Później idę 
odwiedzić chorą babcię.  
 

Wiki Kasprzycka 
W niedzielę rano jemy śniadanie i idziemy do 

kościoła. Po Mszy świętej można iść  
do kawiarenki. Można iść na spacer, lub wybrać się  
z rodzicami do ZOO. Można iść na lody, na plac zabaw, 
odwiedzić dziadków i babcie. Nie wolno iść na zakupy.  
 

Bartek Tyniecki 
1. Wspólnie idziemy do kościoła. 
2. Po mszy świętej idziemy do kawiarenki, a później 

do domu. 
3. Po powrocie jest czas, aby kogoś odwiedzić.  
4. Zachęcam do chodzenia do kościoła.  
5. Najbardziej lubię chodzić do kościoła 

 

Adam Wójcik 
1. Wspólnie z rodziną idziemy na Mszę świętą.  
2. Po Mszy świętej idziemy do domu na obiad. 
3. Po obiedzie idziemy na spacer do Parku na Niskich 

Łąkach. 
4. Po powrocie do domu odpoczywam i oglądam 

telewizję. 
 

Martyna Wójcik 
1. Po śniadaniu ubieram się i idę do kościoła. 
2. Lubię chodzić do kościoła. 
3. W naszym kościele na koniec mszy świętej ksiądz 

losuje „ziarenka”, za które dzieci dostają drobną 
nagrodę. 
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WYWIAD… 
 

 
 W tym numerze zamieszczamy wywiad z Paniami, które od prawie trzech lat prowadzą Scholę: z  Żanetą 
Rurarz  i Katarzyną Zielińską. Rozmowę przeprowadziła Ewa Mazurek. 

 
1. Proszę opowiedzieć, kiedy i w jakich 

okolicznościach powstała schola? 
Pierwsze spotkanie scholi odbyło się we wrześniu, trzy lata 
temu. Inicjatorem był ksiądz Maciej, który zespolił ludzi  
i przyczynił się do tego, aby parafia odżyła. Zaczął m.in. od 
scholi i ministrantów.  
ŻR: Którejś wrześniowej niedzieli, ksiądz Maciej podszedł 
do mnie i powiedział, że ma propozycję, żeby powstała 
schola. Rozmawiał już z panią Kasią Zielińską a teraz pyta 
mnie, bo dowiedział się, że kiedyś już scholę prowadziłam, 
czy poprowadziłybyśmy ją  razem? I tak to się zaczęło, jeśli 
dobrze pamiętam (uśmiech).  
KZ: Podobno ówczesny proboszcz ks. Józef Kapias już 
wcześniej myślał o powołaniu scholi jednak dopiero po 
przyjściu do parafii ks. Macieja podjęli wspólne starania  
w tym kierunku i bezpośrednie rozmowy z nami, jak już 
Żaneta wspomniała, rozpoczął ks. Maciej. 

2. Czy znały się Panie już wcześniej? 
Tylko z widzenia. Wcześniej kontaktu bezpośredniego nie 
miałyśmy. 

 
3. Czy do prowadzenia scholi przydatne jest 

wykształcenie muzyczne? 
Tak, jest ono nawet potrzebne. Dzięki temu możemy 
śpiewać i uczyć śpiewać dzieci.  
W kwietniu ubiegłego roku uczestniczyłyśmy  
w „Warsztatach muzyczno-liturgicznych z Janem Pawłem 
II”, gdzie okazało się, że bez znajomości nut, bez dobrego 
słuchu,  trudno byłoby nam nauczyć się i opanować tyle 
materiału muzycznego. Warsztaty były prowadzone przez 
trzech wybitnych muzyków a zarazem dyrygentów  
z Krakowa – pana Piotra Pałkę, pana Pawła Bębenka oraz 
pana Huberta Kowalskiego. Wszyscy poza pracą zawodową 
związani są ze środowiskiem muzycznym przy klasztorze 
Ojców Dominikanów w Krakowie. Są bardzo dobrymi 
muzykami i z pasją poświęcają się temu, co robią (co widać 
i słychać ). Koncertują w całej Europie, komponują, jak 
również przygotowują opracowania muzyczne utworów 
itd. Okazało się, że niektórzy z nich również wykładają w 
seminarium duchownym, ucząc tam śpiewu przyszłych 
kapłanów. Warsztaty okazały się, więc bardzo 
profesjonalne. Szkolenie trwało trzy dni od rana do 
wieczora i znacznie poszerzyło nasz dotychczasowy 

repertuar. Umiejętności nabyte podczas tych warsztatów 
mogłyśmy wykorzystać do pracy z dziewczynkami. 
Odważniej też podeszłyśmy do śpiewu na głosy.  
Co do naszych umiejętności muzycznych to na pewno 
pomogła nam edukacja jeszcze na poziomie szkoły:  
ŻR: Ja, uczyłam się grać na pianinie, stąd znam nuty, umiem 
śpiewać, grałam też kiedyś na gitarze (takie czasy 
harcerskie), sama śpiewałam w scholii, jako dziecko, a 
potem nastolatka. Później również w naszej parafii 
prowadziłam scholę dziecięcą razem z ks. Jerzym 
Adamskim. 
KZ: Ja, podobnie jak Żaneta, uczyłam się gry na pianinie, 
śpiewałam w szkolnym chórze a następnie uczyłam się gry 
na gitarze. Będąc w liceum wraz z dwiema koleżankami 
prowadziłyśmy scholę dla dzieci oraz prowadziłyśmy 
młodzieżowy zespół muzyczny przy parafii. 

4. Czy pojawił się kiedyś pomysł by schola była 
mieszana? 

ŻR: Tak, ja nawet chciałam, żeby schola była mieszana, żeby 
też byli chłopcy. Ale jakoś to upadło. Ja jestem jak 
najbardziej za. 
KZ: Ja tez jestem za , i uważam, że chłopcy, którzy 
ewentualnie mogliby śpiewać w scholi najczęściej dołączają 
do grona ministrantów a niestety nie da się tego połączyć 
bo będąc przy ołtarzu nie mogą jednocześnie śpiewać  
w scholi.  
Jeżeli wśród pozostałych chłopców znajdą się chętni, którzy 
będą chcieli nas wesprzeć swoim głosem to jak najbardziej 
ich zapraszamy.  

5. W jakim przedziale wiekowym są dziewczynki? 
Dziewczynki są w wieku od drugiej klasy szkoły 
podstawowej do 1- szej klasy  liceum, miałyśmy też 
pierwszaczki. 

 
6. Skąd czerpią Panie inspiracje przy wyborze 

pieśni? 
KZ: Przede wszystkim w oparciu o czytania na daną 
niedzielę. Część pieśni wybieramy z jednego z bardziej 
popularnych śpiewników pieśni liturgicznych autorstwa  
ks. Siedleckiego (to ksiądz pochodzący ze zgromadzenia 
księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo).  
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ŻR: Wykorzystuję znajomość wcześniejszego repertuaru, 
Kasia jest również skarbnicą wiedzy i znajomości wielu 
pieśni.  
Kiedy organistą był pan Marcin Skrzypek, to on, pilnował 
liturgii, porządku i kolejności śpiewanych pieśni i jeśli 
nawet udało nam się przemycić jakąś nie liturgiczną pieśń 
to cała reszta musiała być jak się należy.  
Poznajemy również wiele nowych  pieśni na bieżąco, 
sięgamy do Internetu, a następnie podczas próby uczymy 
dziewczynki. 

7. Rozumiem, że wierni mogą wysuwać swoje 
propozycje odnośnie pieśni? 

Tak, oczywiście. Dużo pieśni, których się ostatnio 
nauczyłyśmy są wyświetlane na rzutniku.  
Cieszymy się zarówno z propozycji jak i z udziału wiernych 
we wspólnym  śpiewie.  
Staramy się w związku z tym dobierać pieśni już znane, 
choć cieszy nas, kiedy słyszymy, że wierni włączają się  
w śpiew zupełnie nowych utworów 
ŻR:  Ja jestem przeciwnikiem śpiewania pieśni na Mszy,  
w momencie, kiedy nie ma słów. Ludzie chcą śpiewać, lubią 
śpiewać, ale nie mają gdzie tak naprawdę, dlatego nowe 
pieśni powinny być wyświetlane.  
KZ: Dzięki temu wierni również mogą uczestniczyć czynnie 
w śpiewie, jednak nie zawsze uda się wszystko na czas 
przygotować. 
ŻR: Wiele nowych pieśni, śpiewanych przez scholę, głównie 
w okresie Wielkiego Postu, pochodzą właśnie ze 
wspomnianych warsztatów liturgicznych i cieszy bardzo 
jak wierni podejmują próbę nauki, a potem po prostu 
śpiewają.   

 
8. Co sprawia Paniom największą radość w tej 

posłudze? 
Cieszymy się jak nam pięknie wyjdzie nasz śpiew  
w kościele. Jak nas ludzie pochwalą, i jak same czujemy, 
że dobrze zaśpiewałyśmy. Radość, zaangażowanie  
i niekiedy zmęczenie dziewczynek (bo śpiew jest dużym 
wysiłkiem fizycznym) jest nagrodą. 
 

9. A ludzie chwalą? Dzielą się swoimi odczuciami? 
ŻR: Tak, dochodzą do nas takie głosy. Nawet  ostatnio po 
wizytacji Arcybiskupa Józefa Kupnego słyszałyśmy, że 
arcybiskup pochwalił nas za ładny śpiew. 
KZ: Czasami księża przekazują nam takie pochwały od 
wiernych i jest to bardzo miłe i motywujące, szczególnie dla 
dziewczynek, choć dla nas również. Na jednej z adoracji byli 
wierni, którzy pod wpływem śpiewu bardzo się wzruszyli a 
tym samym głębiej mogli przeżyć nabożeństwo. To nadaje 

dodatkowy sens temu co robimy. Również po koncercie  
z okazji naszej patronki św. Cecylii usłyszałyśmy opinie, że 
słychać znaczny postęp w jakości śpiewu, co bardzo nas  
podbudowało i było dowodem na to że nasza praca daje 
wymierne efekty. 

10. Śpiewają Panie z pasją, angażują się  
w organizowanie występów, koncerty, jasełka 
itp. Czy schola pokazuje się gdzieś dalej lub 
występuje gościnnie w innych parafiach? 

ŻR: Tak, brałyśmy udział w takim wydarzeniu poza parafią. 
Zaproponowałam takie spotkanie, aby nasza parafialna 
schola zaśpiewała podczas Pasterki razem ze scholą  
z liceum. Pomysł spotkał się z wielkim poparciem dyrekcji 
szkoły, dziewczynki dostały zaproszenie do udziału  
w wydarzeniu. Młodzież ze scholi szkolnej obawiała się, że 
bez wcześniejszych prób i konfrontacji, nasze dziewczynki 
mogą sobie nie poradzić, ale już na próbie okazało się, że 
brzmimy pięknie, a połączone głosy obydwu zespołów dały 
moc naszemu połączonemu przedsięwzięciu. Po Mszy św., 
otrzymałyśmy oficjalne podziękowanie, do mikrofonu, na 
forum złożone na ręce ks. Macieja Mroczka. 

 
11. Może warto częściej podejmować takie próby? 

ŻR: Warto…. 
KZ: Wymagałoby to jeszcze większego zaangażowania 
czasowego, co nie zawsze jest możliwe, ale nie mówimy nie.   

12. Czy zdarzają się czasem śmieszne lub nietypowe 
sytuacje? 

ŻR: Zdarzają się różne. Nieraz zaczynamy śpiewać  
a w trakcie okazuje się, że mamy wyłączony mikrofon 
(śmiech). Albo też sprzęt nas zawodził. Różne historie się 
działy. Zdarzyło się kiedyś, że gąbkę ściągnęłyśmy sobie  
z mikrofonu i opanował nas taki śmiech, a tu trzeba 
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śpiewać, albo coś nagle upadło, albo pomyliłyśmy teksty  
i nie wiadomo, co wtedy zrobić.  
KZ: Oczywiście zdarzają się nam też różnego rodzaju 
„wpadki”, zwłaszcza, kiedy dzieje się coś z zaskoczenia. Np. 
kiedyś wspólnie śpiewałyśmy psalm ale niestety miałyśmy 
różne teksty i po pierwszych słowach nastąpiła 
konsternacja, innym razem zaczęłyśmy śpiewać wchodząc 
w słowo księdzu sprawującemu Mszę św. Często też 
okazywało się że mamy śpiewać coś czego w ogóle nie 
przygotowałyśmy. Miałyśmy też sytuację, kiedy dopiero 
podczas Mszy św. uczyłyśmy się śląskiej melodii do Te 
Deum, gdyż sytuacja wymagała, żeby taka właśnie melodia 
została zaśpiewana i o dziwo wyszło bardzo dobrze. 

13. Czy myślały Panie kiedykolwiek o wydaniu płyty 
ze śpiewem scholi? 

Nie. 
14. Jakie są plany na przyszłość? 

Trudno nam powiedzieć. Nie wiemy co nas spotka od 
września. Czy te dzieci się utrzymają, czy te które są starsze 
nie zaczną gdzieś tam się udzielać, np. w szkole. A praca  
z małymi dziećmi to jest taka, że się ciągle zaczyna od 
początku, nie można niczego wyćwiczyć, żeby to 
kontynuować, żeby można było szlifować to, co się do tej 
pory śpiewało. I tak małymi kroczkami do przodu.  
15. Czy zdarzyło się scholi uczestniczyć  

w konkursach wokalnych? 
Dziewczynki były w ubiegłym roku na Vincentianie i tam 
przysłuchiwały się występującym zespołom, ale same nie 
uczestniczyły. Oprócz tego, że wystawiałyśmy Jasełka   
i koncertujemy na Nocy Kościołów i w święto naszej 
patronki Św. Cecylii, to nie….. 

16. Czy chciałyby Panie coś zmienić? 
ŻR:  Chciałybyśmy, żeby było nas więcej, żeby byli też 
chłopcy, wtedy pewnie zapisałybyśmy się na kolejne 
warsztaty muzyczne, żeby „udźwignąć temat” chłopców, 
którzy mają zupełnie inne barwy głosu. Mogłybyśmy też 
zapraszać ludzi, którzy zawodowo zajmują się muzyką. 
Byłoby to takie wspierające dla nas, bo uczyłybyśmy się też 
więcej, dałoby to nam, scholi większy potencjał. Byłoby 
fajnie. 
A propos znanych ludzi, to wiem, że w naszym kościele 
pojawia się czasami Pani, która zawodowo zajmuje się 
śpiewem (wrocławska śpiewaczka operowa). Kiedyś po 
jednej z Mszy św. pochwaliła scholę i powiedziała, że jest jej 
bardzo miło,  że jej ucho się cieszy, kiedy nas słyszy. To było 
bardzo miłe …Obiecała, że zajrzy tu do nas kiedyś i podzieli 
się swoim doświadczeniem oraz udzieli paru wskazówek.  

17. Jak układa się współpraca między Paniami? 
Współpraca układa się nam dobrze, bardzo się 
uzupełniamy. Mamy dobry słuch, więc szybko 
wychwytujemy różne niuanse muzyczne, które słyszymy. 
Jeżeli trzy lata współpracujemy ze sobą i nic się złego nie 
dzieje, a wręcz przeciwnie, to znaczy, że jest dobrze. 
E. M. To widać i słychać .  
   18. Może chciałyby Panie powiedzieć coś jeszcze 
naszym czytelnikom? 
ŻR: Zapraszamy do zapisywania się do scholi, dzieci, 
młodzież, jak najbardziej. Niech ten Kościół żyje, niech się 
rozwija. Im więcej nas się zaangażuje, tym bardziej kościół 
będzie żywy. Każdy z nas ma talent i może go wykorzystać. 

18. A jak często są próby? 
Raz w tygodniu, w środy.  

19. I to wystarcza? 
ŻR:  Przed zwykłą niedzielą tak. Jednak, kiedy zbliżają się 
różnego rodzaju uroczystości, to spotykamy się znacznie 
częściej np. ostatnio przed Triduum Paschalnym 
ćwiczyłyśmy codziennie przez 5 dni. Nie ukrywam - było 
ciężko.  Tym bardziej, że śpiew w czasie uroczystości 
wymaga dużego skupienia i zaangażowania, szczególnie ze 
strony najmłodszych scholanek.  Również przed 
bierzmowaniem, czy innymi uroczystościami kościelnymi, 
lub przed koncertem czy jasełkami  tych spotkań musi być 
więcej.  
KZ: Ale czasami zdarzają się sytuacje, że nie mamy zbyt 
dużo czasu na przygotowania i wtedy musimy się spiąć a to 
czego nie uda nam się wyćwiczyć oddajemy Panu Bogu, 
który zawsze nam błogosławi. Nie da się ukryć, że jest to 
mimo wszystko obowiązek. 
 
E. M. W imieniu redakcji i czytelników dziękuję za 
interesująca rozmowę  

________________________________________________________________ 
ZAPROSZENIE A PIELGRZYMKĘ... 

 
W czwartek, 28 maja odbędzie sie pielgrzymka autokarowa do Lichenia 
i Kalisza. W pielgrzymce biorą udział dzieci komunijne  
i rocznicowe wraz z nauczycielami i rodzicami. Parafianie, którzy są 
zainteresowani wyjazdem mogą zgłosić się do ks. Macieja.  



16 
 

POCZET ŚWIĘTYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ  5/24… 
 W latach 2015-2016 zapraszamy na ostatnią stronę gazetki parafialnej, na której znajdziemy pasjonujący 
cykl poświęcony życiu, działalności i śmierci świętych osób związanych ze Zgromadzeniem Misji… 
 

Jadwiga Sobczak 
 

 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 
 

 Bł. Fryderyk Ozanam ukazuje, że wielkie, takie jak na przykład robił on,  może robić  też 
każda osoba. 
 

BŁ. FRYDERYK OZANAM 
Wspomnienie bł. Fryderyka Ozanama – 08 września lub 09 września 

 

 Antoni Fryderyk Ozanam urodził się  
w 1813 roku, w Mediolanie. Jako dziecko 
rozpoczął naukę w kolegium,      w Lyonie, 
zaznajamiając się z różnymi kierunkami 
filozoficznymi, a w roku 1831 podjął 
studia na uniwersytecie w Paryżu, gdzie 

choć przeżywał kryzys światopoglądowy, to ostatecznie przyłączył się 
do grupy studentów broniących wiedzy teologicznej. Za ich sprawą w 
paryskiej katedrze przywrócono kazania apologetyczne. Chcąc 
zaprowadzić w społeczeństwie sprawiedliwość, upierał się, że trzeba 
ją wesprzeć o miłość oraz miłosierdzie. Tym sposobem w roku 1833 
doprowadził z kilkoma innymi osobami do powstania Stowarzyszenia 
Konferencji Świętego Wincentego a Paulo. Działalność naukowa, która 
pozwoliła mu zdobyć tytuł doktora z prawa i literatury oraz zostać 
profesorem na Sorbonie w Paryżu, pomagała mu w działalności 
reformacyjnej państwa opartej o dzieła charytatywne. W 1841 roku 
został mężem Amelii Soulacroix, z którą posiadał córkę Marię. Antoni 
Fryderyk Ozanam zmarł po gruźlicy i ciężkiej chorobie nerek w 1853 
roku, w Marsylii. 
 Fryderyk zasłynął jako naukowiec oraz reformator chcący 
zaprowadzić sprawiedliwość i ład społeczny przez miłosierdzie  
i miłość. Choć miał swoje poglądy, których twardo bronił, to zawsze był 
pełen szacunku dla osób o innych poglądach. Jego życie to oddanie się sprawom najważniejszym. 
 

Przesłanie św. Fryderyka Ozanama: 
 Autentyczność chrześcijaństwa/katolicyzmu objawia się przez dzieła charytatywne. 
 Prawdziwa sprawiedliwość i ład społeczny opierają się na miłosierdziu i miłości. 
 Współdziałanie pojedynczych jednostek prowadzi do wspólnego działania społeczeństwa. 

 

„Miłość nie może zatrzymywać się na przeszłości, lecz zawsze musi spoglądać w przyszłość. 
Przecież tak niewiele uczyniliśmy dotąd, a tak wiele trzeba jeszcze zrobić:. 

(Fryderyk Ozanam) 
  

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;  
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00 

Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą 
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  

 

Zespól redakcyjny: Ks. Maciej Mroczek CM, Ewa Mazurek, Jacek Zieliński, Monika Krawczyk, Marta Krawczyk 
Pomoc w korekcie: Katarzyna Zielińska 

Zdjęcia: Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak, Piotr Białucki, Arleta Gosławska, Maciej Mroczek, 
www.fotopolska.eu, archiwum parafialne 

Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46, tel. 71 342 69 70 
e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl       strona internetowa: www.misjonarze-wroclaw.pl 

Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu 
HD-PRINT STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 

tel. 71 337 58 75, 513 072 100 studio@hd-print.pl 
ZAPRASZAMY: 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 
w soboty w godz. 9.00 - 14.00 


