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Kiedyś, o Jezu,
chodził po świecie
Brałeś dziateczki
w obięcia swe.
Patrz, tu przed Tobą
stoi Twe dziecię
Do Serca Twego
przytul i mnie.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
STARTUJEMY O GODZINIE 20,00
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7 VI - Mk 3, 20-35 Szatan został pokonany
14 VI - Mk 4, 26-34 Przypowieść o ziarnku gorczycy
21 VI - Mk 4, 35-41 Uciszenie burzy na jeziorze
28 VI - Mk 5, 21-43 Wskrzeszenie córki Jaira

NIEDZIELNA EWANGELIA...

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
INTENCJA OGÓLNA: Aby migranci i uchodźcy spotykali się z dobrym przyjęciem i byli traktowani z szacunkiem w krajach,
do których przybywają.
INTENCJA EWANGELIZACYJNA: Aby osobiste spotkanie z Jezusem wzbudzało w wielu młodych ludziach pragnienie
ofiarowania Mu własnej
egzystencji w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.
AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 15, 1-10. Zaginiona owca i drachma.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła (Łk 15, 6).
Komentarz do perykopy biblijnej:
Miesiąc czerwiec, poświęcony czci Najśw. Serca Jezusowego, przypomina nam o Bożym Miłosierdziu. Obrazują tę myśl obie
odczytane przypowieści. Pasterz w przypowieści o zaginionej owcy i kobieta w drugiej przypowieści o zagubionej
drachmie są wizerunkami Boga. Ściśle z nimi związana jest przypowieść o synu marnotrawnym. W Chrystusie objawia się
nieskończona dobroć Boga, który kocha wszystkie swoje dzieci – nawet te zabłąkane. Troska poszukiwania połączona
z trudem i wysiłkiem oraz radość ze znalezienia – główna idea przedstawiona nam przez Zbawiciela. Dobry Pasterz to
Jezus. W miesiącu czerwcu zatroszczmy się o to, aby naszą apostolską pracą nad sobą i nad naszymi braćmi sprawić
Zbawicielowi jak największą radość.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA CZERWIEC: Stałe nawracanie się osobiste i współpraca z Chrystusem Panem i Pośredniczką
Łask Najświętszą Maryją Panną w odnajdywaniu zagubionych, ludzi pogrążonych w nałogach pijaństwa, narkomanii,
w całkowitej obojętności na sprawy Boga i zbawienia.
PATRON MIESIĄCA CZERWCA: Św. Brat Albert Chmielowski (17. czerwca)
Ciągłą zachętą do dobroczynności niech będzie jego powiedzenie: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak
chleb, który dla was wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, jeśli jest się
głodnym. Naśladując św. Wincentego a Paulo nasz święty służył bezdomnym w trudzie i w pocie czoła, widząc w nich
rzeczywiście znieważone oblicze Chrystusa Pana. Rozumiał, że nic nie można dać światu, jeśli się samemu nie ma
Chrystusa w sobie; Chrystusa umęczonego, upracowanego i ukrzyżowanego... Jego bezkompromisowe oddanie się Bogu
miało źródło w głębokim życiu wewnętrznym, uformowanym pod wpływem św. Jana od Krzyża, zwłaszcza jego dzieła pt.
Droga na górę Karmel. Módlmy się w czerwcu do św. Brata Alberta, by wyjednał nam ducha poświęcenia się dla ludzi
będących w potrzebach duchowych i materialnych, zgodnie z celem Apostolatu Maryjnego.
II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY...
Aby członkowie ruchów kościelnych z nowym dynamizmem podjęli apostolstwo w trudnych obszarach życia społecznego.
AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...
TEMAT SPOTKANIA: Cierpienie i miłość
PISMO ŚWIĘTE: Mt 26,36-46
INTENCJA: Abyśmy umieli przychodzić z pomocą naszym bliźnim, którzy potrzebują wsparcia w podejmowaniu trudnych
decyzji życiowych związanych z wkraczaniem na nową drogę życia.
PIĄTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM...
TAJEMNICA OBECNOŚCI JEZUSA – 5 VI godz. 18.30 Historia Bożego Ciała, jednego z głównych świąt katolickich
„Krew tryskała obficie, plamiąc stół i posadzkę. Niezręczne próby ukrycia wydarzenia przed wiernymi jedynie
powiększały plamy, stanowiące dowód na jego cudowny charakter.” – tak kronikarze opisali cud eucharystyczny
w Bolsenie. „Tajemnice Bożego Ciała” odsłaniają genezę święta Bożego Ciała, jego znaczenie i wielowiekową historię..
Czas: 60 min.
TERAZ I ZAWSZE – 12 VI godz. 18.30 Marcin, młody kleryk, zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi powołania. Stojąc
przed trudnym wyborem, chłopak wspomina dawne życie; studia na Akademii Wychowania Fizycznego, marzenie
o zostaniu ratownikiem górskim oraz miłość do pięknej Marty. Czas: 98 min.
BŁ. JAN DUNS SZKOT – 19 VI godz. 18.30 Jan Duns Szkot uważany jest za jednego z trzech najważniejszych filozofów
i teologów średniowiecza. Miał ogromny wpływ zarówno na rozwój myśli katolickiej. Imię błogosławionego najczęściej
kojarzone jest z Niepokalanym Poczęciem Maryi, którego był obrońcą i dla którego wypracował doktrynę. To właśnie jego
doktryna była podstawą do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Czas: 90 min.
OBJAWIENIA MARYJNE. FATIMA * LOURDES * GUADALUPE - 26 VI godz. 18.30 „Objawienia Maryjne” były pierwszymi
filmami rysunkowymi, które powstały w studiu CCC of America w 1988 r. do serii filmów dla dzieci „Święci i bohaterowie”
(ang. Saints and Heroes. An animated stories). Według CCC of America filmy o objawieniach maryjnych są bestsellerem
wśród filmów religijnych w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, film rysunkowy wciąż pozostaje doskonałym narzędziem
przekazu dzieciom ważnych treści. Czas: 95 min.
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Jacek Zieliński

SAKRAMENTALIA

Celem kończącego się cyklu, podczas którego
pochylaliśmy się nad istotnymi kwestiami związanym
z siedmioma sakramentami było wprowadzenie w
misterium Kościoła. Przechodząc od tego co widzialne, do
tego, co niewidzialne; od znaku sakramentalnego do tego co
ten znak oznacza, na co wskazuje i co sprawia oraz do czego
nas zobowiązuje. Ukazaliśmy to, co jest podstawowe
i wspólne dla całego Kościoła i to, co jest
warunkiem rozwoju i umacniania się poszczególnych jego
członków – wyznawców Zmartwychwstałego Chrystusa.
Dzieło nasze jednak nie było by pełne gdybyśmy nie
wspomnieli sakramentaliach. Czym one są? Najprościej
rzecz ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego, wyjaśniając,
że sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla
uświęcenia pewnych posług w Kościele (np. funkcja
lektora), pewnych stanów życia (np. obrzęd profesji
zakonnej),
najrozmaitszych
okoliczności
życia
chrześcijańskiego (np. błogosławieństwo matki oczekującej
narodzin dziecka, błogosławieństwo dzieci, pielgrzymów)
a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi (np.
błogosławienie medalików. Różańców czy nawet
pojazdow) (por. KKK 1668-9). Są to zatem święte znaki,
które na sposób sakramentów wskazują przede wszystkim
na duchowe dobra, osiągane dzięki wstawiennictwu
Kościoła, a przez które przyjmujący je zostaje usposobiony
do podtrzymywania i uświęcenia chrześcijańskiego życia.
Sakramentalia, jak podkreśla Katechizm, co prawda
nie udzielają łaski Ducha Świętego, w czym uwidacznia się
różnica do udzielanych nam sakramentów, ale przez
modlitwę Kościoła uzdalniają nas do przyjęcia tej łaski i do
współpracy z nią. Stąd też, jak wskazuje Sobór Watykański
II, każde prawie wydarzenie życia odpowiednio
usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę
pochodzącą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa, skąd czerpią swoją moc
wszystkie sakramenty i sakramentalia. Dlatego też niemal
każde godziwe użycie przez nas rzeczy materialnych może
przyczynić się do naszego uświęcenia, w konsekwencji
zbawienia oraz może być wyrazem uwielbienia Boga
(KL 61).
Wczytując się w powyższe wyjaśnienia mamy już
pewne (przynajmniej zarysowane) pojęcie czym są i jaką
rolę w naszym życiu odgrywają sakramentalia. Warto
jednak zapytać, czy mamy świadomość, iż każdy z nas
wykonuje określone sakramentalia każdego dnia, na
przykład wówczas, gdy przechodząc obok kościoła, czy
rozpoczynając poranną czy wieczorną modlitwę jak
również tę przed posiłkiem, czyniąc na swoim cele znak
krzyża świętego?
Oczywiście nie o to chodzi, abyśmy za każdym razem, gdy
kreślimy znak krzyża uzmysławiali sobie ten fakt, lecz
raczej o to, że każdy nasz gest (znak), postawa i myśl są
naszym uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary.
Zatem sakramentalia uświęcają różne chwile
naszego życia, czyli nie tylko momenty dla nas bardzo
ważne, ale i te codzienne. Sakramentalia są z nami cały
czas, aby uświęcić zwyczajną drogę do szkoły czy pracy,
wieczorny pacierz, czy spożywany posiłek. Pomagają w
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naszej codzienności, aby była ona przepełniona Bożą
obecnością.

Na koniec warto przywołać kilka zdań
z Katechizmu wskazujących na różnorodne formy
sakramentaliów:
KKK 1671: Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw
błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc).
Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga
i modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są
błogosławieni
przez
Boga
Ojca
"wszelkim
błogosławieństwem duchowym" (Ef 1, 3). Dlatego Kościół
udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa
i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa.
KKK 1672: Niektóre błogosławieństwa mają charakter
trwały; ich skutkiem jest poświęcenie pewnych osób Bogu
oraz zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc do użytku
liturgicznego. Wśród błogosławieństw osób - których nie
należy mylić ze święceniami sakramentalnymi - znajduje
się błogosławieństwo opata lub ksieni klasztoru
(przełożonej klasztoru żeńskiego – przyp. JZ), konsekracja
dziewic
i
wdów,
obrzęd
profesji
zakonnej
i błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług
w Kościele (lektorów, akolitów, katechetów itp.). Jako
przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów
można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza,
błogosławieństwo świętych olejów, naczyń i szat
liturgicznych, dzwonów itp.
KKK 1673: Gdy Kościół publicznie i na mocy swojej
władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub
przedmiot były strzeżone od napaści Złego i wolne od jego
panowania, mówimy o egzorcyzmach. Praktykował je Jezus,
a Kościół od Niego przyjmuje władzę i obowiązek
wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzmy
występują podczas celebracji chrztu. Egzorcyzmy
uroczyste, nazywane "wielkimi", mogą być wypowiadane
tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa.
Egzorcyzmy należy traktować bardzo roztropnie,
przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm.
Egzorcyzmy mają na celu wypędzenie złych duchów lub
uwolnienie od ich demonicznego wpływu, mocą duchowej
władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi. Czymś zupełnie
innym jest choroba, zwłaszcza psychiczna, której leczenie
wymaga wiedzy medycznej. Przed podjęciem egzorcyzmów
należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność
Złego, a nie o chorobę.

ŻYCIA PARAFII...
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Bartek Tynecki
Na mojej Pierwszej Komunii Św. czytałem
podziękowanie dla księdza proboszcza. Podczas
białego tygodnia chodziłem ubrany na biało.

Darek Michalak
W niedzielę zostałem kandydatem na
ministranta. W czasie pielgrzymki byliśmy w kościele
Matki Bożej w Licheniu.

Michał Kowalewski
Będę śpiewać w scholi, wcześniej jechaliśmy na
pielgrzymkę.

Adam Wójcik
Ja i moich sześciu kolegów zostaliśmy
w niedzielę ministrantami. Wiele, wiele osób było na
pielgrzymce w Licheniu i Kaliszu.

Ksenia Biel
Po przyjęciu Pana Jezusa byłam bardzo
szczęśliwa. To była dla mnie wielka i radosna
uroczystość. Wreszcie Pan Jezus zagościł w moim
sercu.
Szymon Jasiorski
W minioną niedzielę zostaliśmy ministrantami.
Jednocześnie cieszyliśmy się i denerwowaliśmy.
Ksiądz nakładał nam pelerynki. Na pielgrzymkę
pojechaliśmy do Kalisza i Lichenia. Było fajnie. Na I
Komunii Świętej śpiewaliśmy pieśni, słuchaliśmy
księdza i przyjęliśmy wreszcie I Komunię Świętą.
Kornelia Stachurska
Moja I Komunia Św. była piękna. Bardzo się
cieszę, że przyjęłam Pana Jezusa do serca. Była
pielgrzymka do Lichenia była piękna bazylika tak
samo jak w Kaliszu, też była piękna bazylika. Bardzo
podobała mi się Komunia i pielgrzymka też mi się
podobała i to bardzo.

Wiktoria Kasprzycka
Wycieczka do Kalisza i Lichenia była bardzo
fajna bo: widziałam złote kościoły, piękne ogrody,
mosty. Widzieliśmy fajne kaczki, byliśmy tam na
obiedzie.
Julia Wójciak
W czwartek byłam w Licheniu, widziałam tam
bardzo ładny kościół - Bazylikę Św. Matki Bożej
Licheńskiej, a w Kaliszu widziałam kościół pod
wezwaniem Św. Józefa. Na komunii najweselszym
momentem było dla mnie przyjęcie Pana Jezusa do
serca.
Kinga Mazur
24 maja 2015r. po raz pierwszy przyjęłam
komunię Świętą. Śpiewałam psalm z moją koleżanką.
Byłam w Licheniu na pielgrzymce i w Kaliszu. W
Licheniu byłam na Mszy Św. w sanktuarium św. Maryi
Panny
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Amelka Wilk
Bardzo cieszę się, że przyjęłam Komunię
Świętą. Czytałam modlitwę wiernych. Po Mszy Świętej
jadłam z rodziną obiad. Robiłam też z ciocią zdjęcia.
Kuba Sielicki
W uroczysty dzień Komunii Świętej czytałem
modlitwę wiernych. Pierwszy raz przyjąłem Ciało
Boże. Ten uroczysty dzień Komunii Świętej dobrze na
mnie wpłynął. Byliśmy w Licheniu i Kaliszu.
Widziałem dwie bazyliki. W Licheniu Bazylikę Matki
Bożej Licheńskiej a w Kaliszu Bazylikę św. Józefa.

Maks Hrycak
24 maja otrzymałem Pana Boga do serca.
Bardzo się z tego cieszę.
Damian Radzikowski
Byłem na wycieczce w Licheniu i Kaliszu,
podobało mi się. W białym tygodniu dostałem obrazek
Pana Jezusa i przyjąłem go.
Dawid Radzikowski
Powiesiłem obrazek, byłem ze swoim bratem
na wycieczce.
Julek Białek
24 V 2015r. przyjąłem pierwszą Komunie Św.
Przez cały Biały Tydzień chodziłem na biało do
kościoła.
Hubert Cizio
Przyjąłem Ciało Chrystusa. Czytałem modlitwę
wiernych. Byłem wzruszony. 31 maja zostałem
ministrantem.
Otrzymałem
strój
ministranta.
Dzwoniłem gongiem. Jestem dumny. Otrzymałem
(rewerendę i kapturek.
Kuba Gosławski
Tydzień chodziłem na biały tydzień. Nie
mogłem się doczekać Komunii Św. Moja siostra Arletka
śpiewała na Komunii.
Krzyś Biliński
Ja byłem na pielgrzymce. Chodziłem w Biały
tydzień do kościoła.
Grześ Skakowski
Jadłem w kościele opłatek - ciało Chrystusa i
jakoś był dziwnie dobry a był zrobiony z ciasta. Ja na
komunii śpiewałem z Kingą piosenkę Kochana Mamo,
Kochany Tato.
Wiktoria Składzień
24 maja otrzymałam Pana Boga do serca.
Bardzo się cieszę.
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Nikola Matysiak
Czytałam modlitwę wiernych. W dniu
I Komunii Świętej przyjęłam do serca Pana Jezusa.
Bardzo się cieszę, że byłam u I Komunii Świętej. Przez
tydzień chodziłam w białej sukni. A potem była
pielgrzymka. Pojechaliśmy do Kalisza i do Lichenia.
Mateusz Wojciechowski
W niedzielę 24 maja przyjąłem Ciało
Chrystusa. W czasie Mszy Świętej śpiewałem pieśni
i czytałem modlitwę wiernych. Jestem szczęśliwy.
Amelka Drelich
W czasie Komunii Świętej czytałam modlitwę
wiernych i czuję się świetnie. W czasie Mszy Świętej
przyjęłam Ciało Chrystusa do swojego serca i bardzo
się z tego cieszę. Robiłam zdjęcia z moją rodziną.
Nikola Janus
W czasie Mszy Świętej czytałam modlitwę
wiernych i szłam w procesji z darami. Bardzo się
cieszę, że przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca.

Dziękuję Bogu za piękny strój pierwszo-komunijny.
W dniu 28 maja byliśmy w Licheniu i Kaliszu.
Zwiedzaliśmy kościół i zabytki. Byliśmy w Bazylice
Matki Bożej. Jestem szczęśliwa.
Martyna Wójcik
Jestem Martyna. Jestem w scholi. Jestem
bardzo dumna z tego, że mogę śpiewać Panu Jezusowi.
Mój brat został ministrantem. Jestem z niego strasznie
dumna.
Piotr Możdżeń
Cieszę się, że przyjąłem Pana Jezusa do serca.
W biały tydzień chodziłem w komunijnym stroju.
Tydzień później zostałem ministrantem. Z księdzem
pojechaliśmy do Kalisza i Lichenia.

Jula Jurczak
Jestem szczęśliwa, że przyjęłam Pana Jezusa do
serca. Szłam przez tydzień w białej sukni do kościoła.
Julia Pasińska
czasie Mszy Świętej czytałam modlitwę
wiernych i szłam w procesji z darami. Bardzo się
cieszę, że przyjęłam Pana Jezusa do serca.
Dominika Hędrzak
W czasie Mszy Świętej 24.05.2015 r. przyjęłam
Pana Boga do serca i bardzo się z tego cieszę. 28 maja
pojechaliśmy na pielgrzymkę i podobało mi się tam.
Pojechaliśmy do Kalisza i Lichenia.

PIELGRYMKA DO KALISZA I LICHENIA
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ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

USTANOWIENIE NOWYCH MINISTRANTÓW I KANDYDATÓW
nowi ministranci:
 Piotr Możdżeń
 Julian Białek
 Szymon Jasiorski
 Adam Wójcik
 Krystian Leski
 Hubert Cizio
nowi kandydaci:
 Jakub Gosławski
 Dariusz Michalak

Króluj nam
Chryste
zawsze
i wszędzie
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MODLITWA...
MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz.
Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana
naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie
zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która
wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij
mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym
uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie,
mojego umysłu, ciała i duszy.

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

Święty Ojcze Pio, ..…………….……..........................…

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka
mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to,
czego nie powinno być we mnie. Wylecz
niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz
zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij
wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany
zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi
Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości
przejdzie przez całe moje ciało w celu
uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono
w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też
mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych
zakamarków mojego serca.

……………………………………………………..…………..…..…

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością,
radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej
do siebie w każdym momencie mojego życia.
Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym
i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da,
aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu
świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana
Jezusa Chrystusa. Amen.

…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………........................................
Wypełnione kartkę przynosimy na nabożeństwo
o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Ojca Pio w czwarte
czwartki miesiąca o godz. 18.00

NAWIEDZENIE KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W ramach duchowego przygotowania do jubileuszu 1050 - lecia przyjęcia Chrztu
przez Polskę trwa w naszej archidiecezji po domach zakonnych peregrynacja kopii
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W naszym Domu Zgromadzenia Księży
Misjonarzy nawiedzenie miało miejsce z 3 na 4 czerwca.
O Wielka Matko Boga i Człowieka
Tobie Ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego Świata
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
By nie złamane było dane słowo,
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.
Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowić śluby nasze chcemy.

By jak przed laty znów
powiedzieć,
Że przyrzekamy,
ślubujemy:
Wolności wiary
i Kościoła
za wszelką cenę strzec
będziemy.
Królowo Polski przyrzekamy,
Królowo Polski -

ślubujemy.
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WSPOMNIENIE ŚP. KS. JERZEGO ADAMSKIEGO CM...
Dnia 6 maja 2015 r. o godz. 23.45
w Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Tarnowie
odszedł do wieczności
Ś†P

KS. JERZY ADAMSKI CM
Urodził się 4 czerwca 1944 r. w Łodzi. W 1961 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
Śluby święte złożył 24 grudnia 1966 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1969 r. z rąk
ks. bpa Jana Pietraszki.

Grażyna Kuropatnicka i Barbara Zarzycka
RELACJA Z POGRZEBU
W dniu 9 maja 2015 r., o godz. 5.30 pojechaliśmy
z księdzem proboszczem do Tarnowa, na pogrzeb śp. ks.
Jerzego Adamskiego CM. O godz. 10.30 odmówiliśmy
Różaniec św. w intencji śp. ks. Jerzego a o godz. 11-ej
została odprawiona Msza Św. Po jej zakończeniu udaliśmy
się na cmentarz, gdzie w grobowcu księży Misjonarzy
złożono trumnę. Proboszcz tamtejszej parafii odmówił

Iwona Błąkała

OSTATNIE ROZMOWY ZE ŚP. KSIĘDZEM JERZYM ADAMSKIM

W dniu 7 maja 2015 r. we wczesnych godzinach
porannych otrzymałam smsa od Księdza Macieja ze
smutną informacją o śmierci ks. Jerzego Adamskiego.
Była to dla mnie bardzo smutna wiadomość. Pierwsza
moja myśl: to juz nie zdążyliśmy odwiedzić bardzo
chorego Księdza - szkoda. W czasie choroby byliśmy
tylko w kontakcie telefonicznym. Podczas z którejś
z rozmów mówię: Księże, nie wiem co mogłabym
powiedzieć, myślę, że w tak trudnej chorobie powinno
się usiąść i posiedzieć chwilę w milczeniu, ale przez
telefon nie da się i pewnie plotę bzdury. Dalej
dziękowałam, że było nam dane poznać się bliżej i
spędzić wiele radosnych chwil w Krzeszowicach,
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modlitwę a podziękowanie wszystkim obecnym złożyła
siostra śp. księdza Jerzego. Po wyjściu z cmentarza
udaliśmy się do parafii na obiad i na poczęstunek, czyli
kawę i ciasto. W drogę powrotną wyruszyliśmy o 13.30
i dotarliśmy na miejsce o 17.15. W sam raz by móc
uczestniczyć jeszcze w Nabożeństwie majowym.

Krakowie i na naszych różnych uroczystościach.
Czuliśmy się zaszczyceni łaską za przebywanie z nim.
Ksiądz Jerzy był wspaniałym człowiekiem,
cichym, skromnym, pokornym, a zarazem bardzo
rzeczowym. Jeśli zauważył coś nie tak, to natychmiast
zwracał
uwagę.
W
chorobie
był
bardzo
podporządkowany woli Bożej, nie skarżył się
i przyjmował cierpienie. Podczas ostatnie rozmowy
telefonicznej (było to pod koniec kwietnia) zapytał ze
zdziwieniem, że mam zmieniony głos nie do poznania
( a byłam wtedy chora). On, tak bardzo cierpiący
zauważył moją dolegliwość. Świadczyło to, jak bardzo był
otwarty na wszystkich ludzi. Myślę, że była to cicha, lecz
bardzo głęboka znajomość.

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybysławska

DLA SIEBIE NAWZAJEM W RODZINIE

Wspólne życie nie jest takie łatwe, jeśli nawet się
kochamy. Na początku nosimy się nawzajem na rękach,
pełni zachwytu i beztroski. Potem chodzi o to, by się
tolerować, a na końcu trzeba walczyć o miłość.
Spojrzałam na swoją obrączkę, przypomniałam sobie
pierwszy dzień. Serca wtedy mocno biły, głos był
wzruszony, gdy wsuwaliśmy obrączkę na palec swego
partnera, swojej partnerki życiowej mówiąc: „Noś tę
obrączkę na znak miłości i wierności".

Pamiętam jeszcze tamte uczucia. Już minęło czterdzieści
lat naszego wspólnego życia. Powinnam powiedzieć
tylko jedno: Dziękuję Panu Bogu za to, że przeznaczył mi
tego mężczyznę, z którym przyszło mi wspólnie żyć, za
to, że dał mi wspaniałe dzieci i wnuka. Nasza rodzina jak
każda inna ma problemy i radości. Ale tworzymy dom,
w którym znajdziesz przychylność, ciepło i zrozumienie.
Otwarte są ramiona i serca tajemnicy miłości-Miłości
Boga.

Aleksandra Michalak
EWANGELIA JEST DOBRĄ NOWINĄ O ZBAWIENIU
Za każdym razem gdy idę do kościoła
przypominają mi się słowa Pisma Świętego, w którym
Jezus głosił Ewangelię. Oto Jego słowa: "Ewangelia jest
Dobrą Nowiną o zbawieniu przyniesionym przeze Mnie.
Ja sam głoszę ją ludziom, zwiastuję nadejście Królestwa
Bożego. Wzywam do uwierzenia w tę nowinę i nakazuję
głosić ją na całym świecie". Jezus również głosząc
Ewangelię obszedł całą Galileę."I obchodził Jezus cała

Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc
Ewangelię o królestwie, lecząc wszelkie choroby
i wszelkie słabości wśród ludu. Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby
każdy kto w Niego wierzy, nie zginął ale życie wieczne
miał. Albowiem Bóg nie posłał Swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony".

WYWIAD…
Wywiad z Panem Bolesławem Dobrowolskim przeprowadziły Marta i Monika Krawczyk oraz Ewa Mazurek

Pejzaż autorstwa Pana Bolesława Dobrowolskiego przedstawiający jego dom rodzinny.
1. Skąd Pan pochodzi? Gdzie są Pana rodzinne
strony?
Urodziłem się w małej wiosce w gminie Kisielin
(pow. Horochów) na Wołyniu, na Ukrainie. Wioska była
zasiedlona przez Polaków. W sąsiedztwie znajdowały się
inne wioski zamieszkiwane przez ludność pochodzenia
niemieckiego, ukraińskiego i żydowskiego, gdzie kwitł
handel. Niestety dziś już nie ma mojej rodzinnej wioski –
nie ma rodzinnego domu oraz stawu i rzeki, które
znajdowały się nieopodal.

2.
Pana dzieciństwo i młodość przypadają na
trudne czasy dla Narodu Polskiego, bo był to czas
wojny. Jakie są Pana wspomnienia z tego okresu?
O moich rodzinnych stronach – o Kisielinie
i okolicach, moim rodzeństwie i rodzicach, o moim życiu
na Wołyniu napisał mój kolega Sławomir Dębski
w książce pt.: ”Było sobie miasteczko” (Książka jest
obecnie u rodziny, w Łodzi).
Moi rodzice byli prostymi ludźmi, byli rolnikami.
Pamiętam, że mówiono o nich, że Dobrowolscy to dobrzy
gospodarze. Moja mama Michalina Dobrowolska z domu
Kraszewska była prawnuczką znanego polskiego pisarza
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Ignacego Kraszewskiego, który miał swoje dobra we wsi
Twerdynie, położonej nieopodal Kisielina.
Od dziecka ciężko pracowałem w rolnictwie,
pomagałem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Lata
mojego dzieciństwa i młodości przypadają na bardzo
trudne czasy. Na wsi i w miastach ludzie przeżywali
ogromne problemy. Stale ogłaszane były strajki. Nie
pozwalano rolnikom dowozić żywności do miast.
Gdy wybuchła wojna postanowiłem ochotniczo wstąpić
do wojska by bronić Ojczyzny. Na potwierdzenie mojego
patriotyzmu posiadam zaświadczenie z dnia 15 IX 1939
r. o moim zgłoszeniu i zarejestrowaniu mnie do służby
wojskowej. W tym czasie wojska polskie zaczęły się
wycofywać z linii frontu na Wołyniu, a 17 IX. już
wtargnęli sowieci.
Nastał okrutny okres okupacji sowieckiej i deportacji.
Ludność zmuszana była do oddawania wszystkich dóbr,
żywności sowietom. Następnie okupacja niemiecka –
kontyngenty nakładane na ludność były jeszcze bardziej
rygorystyczne i bezwzględne. Sytuacja drastycznie
pogarszała się. Bolesne są to wspomnienia. Później –
ciężko o tym mówić – była czystka etniczna – masowo
palone były domy, zabijano ludzi, następowały
deportacje, aresztowania. Mama została zabita w czasie
pogromu, ojciec przeżył i wyjechał do miasta – do
Kazimierza Wołyńskiego. Musiałem uciekać z domu
z młodszym bratem Jankiem. Nie było innej drogi
ucieczki jak porzucenie rodzinnych stron. Wyjechaliśmy
do Austrii. Miałem wtedy dwadzieścia parę lat.
Pracowałem w mieście Braunau nad rzeką Inn
przy granicy niemiecko-austriackiej na kolei, jako
robotnik. Tam widziałem straszną tragedię, która
rozgrywała się na moich oczach. Pamiętam, że robiliśmy
bocznicę dla pociągów. Przywożono tam więźniów
politycznych w pasiakach. Byli to ludzie „przeznaczeni
na zatracenie”. Widziałem na własne oczy, jak
wywożono stamtąd wagony pełne trupów na spalenie.
Była to kolejna zbrodnia na skalę masową – ludobójstwo,
którego byłem świadkiem, fabryka śmierci…
To właśnie było moje życie, przepełnione bolesnymi
doświadczeniami, to były czasy mojej młodości…
Przypominałem sobie wtedy wielokrotnie psalm 91
O Bożej opiece: „(…) Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka
(…) Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę
wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do
ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim
aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich
twych drogach.”
Gdy wojna dobiegała już końca, zostałem wzięty do
pracy w gospodarstwie rolnym. Byłem wówczas
w Czechosłowacji. Pracowałem u dowódcy, który
podlegał bezpośrednio Hitlerowi, był człowiekiem
z grona jego najbliższych współpracowników. Byłem
tym faktem wprost przerażony, ale Opaczność Boża stale
czuwała nade mną; nie traciłem ducha i nadziei.
Znajdowałem się wówczas w samym centrum wojny. Był
to czas, kiedy Wrocław już się poddał, a tam, gdzie ja
przebywałem wojna wciąż jeszcze trwała.
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3. Jakie były okoliczności Pana przyjazdu do
Wrocławia? Od jak dawna mieszka Pan we
Wrocławiu?
Pewnego razu poznałem żołnierza, który był
Polakiem, a który jako młodzieniec został przymuszony
do wstąpienia do armii niemieckiej. Pragnął uciec
i wrócić do Polski. Obiecał mi, że zabierze mnie ze sobą
do Ojczyzny. Jak tylko skończyła się wojna, razem
przybyliśmy do Wrocławia. Obydwaj też tu
pozostaliśmy.
4. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć jak
wyglądało życie we Wrocławiu zaraz po
wojnie?
Ogrom zniszczeń był przerażający. Pamiętam
Wrocław, gdy nie było jeszcze ulic, a ludzie tworzyli
ścieżki wśród gruzów. Widziałem ruiny, „strzępy”
budynków, całe miasto wprost tonęło w gruzach
zgliszczach. Sam własnymi rękami odbudowywałem
Wrocław ze zniszczeń, brałem udział w odrodzeniu tego
dziś tak pięknego miasta. W tamtym czasie wśród
narodu budził się duch odnowy Polski, pragnienie by
wspólnymi siłami, wbrew wszelkim trudnościom
przywrócić miastom ich dawną świetność.
5. Jak długo jest Pan związany z parafią pod
wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika we
Wrocławiu?
Początkowo mieszkałem przy ul. Traugutta,
naprzeciw kościoła pod wezwaniem św. Maurycego.
Okna mieszkania wychodziły na odbudowywaną
wówczas Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych (Dzisiejszą
Akademię Sztuk Pięknych). Często widziałem tam
młodych artystów malujących czy rysujących. Później
przez jakiś czas mieszkałem na ul. Chudoby. Z parafią
pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika jestem zatem
związany już od bardzo dawna.
6. Kilkanaście refleksji Pana autorstwa zostało
opublikowanych w gazetce parafialnej „Święty
Józef Rzemieślnik”. Skąd czerpie Pan inspiracje
do pisania tekstów
o tematyce biblijnej?
Natchnienia do pisania płyną wprost z mojego ducha,
refleksje rodzą się w sercu. Napisałem kiedyś wiersz do
gazetki, pt. „Pieśń o świętym”. Natchnienie przyszło
niespodziewanie, jak lekki powiew wiatru, spontanicznie
i nieoczekiwanie. Usiadłem i zacząłem pisać. Wcześniej
nad tym nie myślałem. Gdziekolwiek poszedłem, to w
myślach układały się, komponowały kolejne zwrotki
wiersza. Spisywałem je tylko. Nie jestem poetą, a jednak
miałem wtedy zapał i natchnienie by napisać wiersz.
Poza gazetką parafialną, nie piszę do żadnego innego
czasopisma. Lubię pisać do gazetki, sprawia mi to radość.
Niezwykle silny wpływ na moje życie duchowe miały
doświadczenia zdobyte podczas przeżywania rekolekcji
oazowych. Duch oazowicza pozostał we mnie, pozostały
owoce tamtych spotkań, a natchnienia są z ducha,
szczere i otwarte.

7. Czy mógłby Pan opowiedzieć o tym jak wstąpił
Pan
do
ruchu
oazowego
oraz jak wyglądały rekolekcje?
Do wzięcia udziału w pierwszych w moim życiu
rekolekcjach ruchu oazowego zachęcał mnie gorąco sam
Ksiądz Franciszek Blachnicki – założyciel Ruchu ŚwiatłoŻycie. Jednakże początkowo nie byłem przekonany,
właściwie nie miałem zamiaru uczestniczyć w
rekolekcjach. Okoliczności tak się złożyły, że w czasie,
kiedy organizowane były rekolekcje (w wiosce niedaleko
Zielonej Góry), odbywało się również wesele, na które
byłem zaproszony. Postanowiłem przyjąć zaproszenie
rodziny i uczestniczyć w weselu, a miało ono miejsce w
Zielonej Górze. Nieoczekiwanie, przez splot dziwnych
wydarzeń, nie mogłem pozostać zbyt długo w Zielonej
Górze. Pociąg, jakim miałem zamiar wracać do
Wrocławia zatrzymywał się w wiosce, w której trwały
rekolekcje oazowe. Postanowiłem, że z ciekawości
przypatrzę się temu spotkaniu. Bardzo serdecznie mnie
tam przyjęto. Dostałem zakwaterowanie, by móc
pozostać z oazowiczami i wspólnie z nimi uczestniczyć w
rekolekcjach. Byłem zachwycony pięknem śpiewów,
pełną
skupienia
modlitwą
oraz
entuzjazmem
i zaangażowaniem młodzieży, która radośnie przeżywała
swoje rekolekcje. Jednak z drugiej strony, ze względu na
fakt, że byłem starszy od uczestników spotkania, nie
czułem się tam dobrze i mimo rodzinnej, serdecznej
atmosfery, postanowiłem jak najszybciej wracać do
Wrocławia. Gdy przyjechałem do domu (na ul. Chudoby)
i zamknąłem drzwi mieszkania, ogarnęło mnie uczucie
samotności i pustki, a głęboka cisza z każdą chwilą
stawała się nieznośna. Uświadomiłem sobie wówczas, że
potrzebuję obecności tych wspaniałych ludzi, których
spotkałem w czasie rekolekcji i tęsknię za tą braterską
atmosferą oraz wspólną modlitwą i towarzyszącymi jej
śpiewami. Natychmiast spakowałem się na nowo
i podjąłem decyzję o powrocie na rekolekcje. Tam, jak
tylko się pojawiłem, zaraz z radością powitało mnie
grono ludzi. Zaczęto robić mi wyrzuty, zadawać pytania,
dlaczego tak niespodziewanie wyjechałem bez słowa
pożegnania. Oazowicze wytłumaczyli mi, jak ważny jest
każdy uczestnik rekolekcji, gdyż każdy z nich
współtworzy i jest odpowiedzialny za tę wspólnotę. Było
to dla mnie wspaniałe doświadczenie, które mnie bardzo
umocniło.
Na koniec rekolekcji każdy uczestnik składał
świadectwo, więc ja opowiedziałem wobec wszystkich
o tym, jak się znalazłem na rekolekcjach, jak
nieoczekiwanie wyjechałem, i jaka wewnętrzna
przemiana dokonała się we mnie, która skłoniła mnie do
natychmiastowego powrotu. Opowiedziałem o tym, jak
zrodziło się we mnie pragnienie bycia we wspólnocie
oazowej i jak uświadomiłem sobie głęboko, że człowiek
dąży do jednoczenia się z bliźnimi, pragnie wspólnej
modlitwy.
Po
tych
doświadczeniach
postanowiłem
uczestniczyć w zjazdach oazy.
Następnego roku rekolekcje odbywały się niedaleko
Zgorzelca. Spotykałem tych samych wspaniałych ludzi.
Byliśmy bardzo zżyci ze sobą. Jak tylko się gdzieś
spotykaliśmy w pociągach, to zawsze owocowało to

długą serdeczną rozmową, dzieliliśmy się refleksjami,
przeżyciami. Wszyscy oazowicze są dla siebie jak bracia.
Łączy ich jeden duch i jedno serce.
Podczas rekolekcji oazowych studiowaliśmy
Ewangelię, każdego dnia żyliśmy Bożym Słowem.
Wspólnie czytaliśmy, rozważaliśmy Pismo Święte,
dzieliliśmy się przemyśleniami i refleksjami. Stąd
właśnie zrodziło się natchnienie by pisać teksty
o tematyce religijnej.
Warto dodać, że niezwykłe podczas spotkań
oazowych były śpiewy. Naliczyłem, że poznałem chyba
sto pieśni oazowych, które stale nam towarzyszyły
i nadawały specyficznego charakteru naszym
rekolekcjom. To było doświadczenie krzepiące ducha.
Również naszym spotkaniom towarzyszyły spontaniczne
okrzyki radości, a także tańce.
Modlitwa podczas rekolekcji oazowych jest bardzo
żywiołowa, a młodzież pełna entuzjazmu. Muszę
przyznać, że trzeba było się przyzwyczaić do tego
radosnego i żywego ducha spotkań, gorącej atmosfery
braterstwa, jednoczenia się. Był to duch specyficzny.

8. Należy Pan do IV Zakonu Franciszkańskiego.
Czy
mógłby
Pan
opowiedzieć
o
okolicznościach
wstąpienia
do
zgromadzenia.
Pamiętam, że kiedy byłem chłopcem, to wielokrotnie
spotykałem Franciszkanów idących do Niepokalanowa.
Roznosili oni „Rycerza Niepokalanej” – pismo, którego
założycielem był św. Maksymilian Maria Kolbe. To była
dla mnie lektura, którą chętnie czytałem.
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W czasie wojny pismo nie docierało na Wołyń. W latach
50-tych „Rycerz Niepokalanej” w Polsce przestał się
ukazywać. Jego działalność zakazana była aż do początku
lat 80-tych.
W roku 1971 uczestniczyłem w pielgrzymce do
sanktuariów (było to w czasie mojego urlopu).
Pojechałem do Niepokalanowa. Pozwolono mi wejść do
Kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbe. Dziwnym
zbiegiem okoliczności zostałem tam zamknięty, gdyż
bracia nie wiedzieli kim jestem i obawiali się mnie.
Zamknięty w kaplicy siedziałem, modliłem się
i rozmyślałem. Przypomniałem sobie wtedy czasy
mojego dzieciństwa, kiedy czytałem „Rycerza
Niepokalanej”. Zapytałem braci, dlaczego nie jest
wydawany ten miesięcznik. Nie uzyskałem odpowiedzi,
bracia obawiali się rozmowy ze mną. Mimo to, czułem w
sobie natchnienie do działania, pragnąłem aby
wznowiono wydawanie „Rycerza Niepokalanej”.
Pojechałem
do
Warszawy.
Spotkałem
się
z przewodniczącym spraw wyznaniowych. Zapytałem go
wprost o przyczynę nie publikowania tego katolickiego
pisma. Odpowiedziano mi, że taka decyzja została
podjęta przez „radę państwa”. Nie poddając się, pytałem
dalej o pozwolenie, starając się o
wznowienie
działalności
„Rycerza
Niepokalanej”. Pozwolono mi podjąć
starania by wznowić to katolickie
dzieło. Stanąłem w obliczu wielkiego
dla mnie wyzwania. Potrzebny był
wniosek o pozwolenie na działalność
wydawniczą „Rycerza Niepokalanej”.
Udałem się najpierw do biskupa
wrocławskiego, który radził by zebrać
podpisy pod wnioskiem. Posłuszny
temu poleceniu udałem się do księdza
proboszcza
Fujawy.
Ks. proboszcz jednak obawiał się tej
akcji. Poszedłem więc do proboszcza w parafii pod
wezwaniem św. Maurycego, którego znałem od wielu lat.
Proboszcz tamtejszej parafii ogłosił, że po mszach
niedzielnych będą zbierane podpisy pod wnioskiem.
Wieść
o zbieraniu podpisów pod wnioskiem na rzecz
wznowienia działalności „Rycerza Niepokalanej” szybko
rozeszła się wśród Wrocławian. Ludzie chętnie udzielali
poparcia temu dziełu. Pojechałem również do Brzegu,
znalazłem Franciszka Gajowniczka (za którego św.
Maksymilian Maria Kolbe oddał życie), który również
złożył podpis pod wnioskiem. Niestety
wszystkie te starania nie zostały
docenione przez „radę państwa”, która
oficjalnie nie zgodziła się na wydawanie
miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”.
Zrozpaczony
wróciłem
do
Wrocławia.
Te
doświadczenia
nie
załamały mnie jednak, ale nauczyły, że nie
można obawiać się ludzi, nie można
ulegać złu, ale należy się mu odważnie
i mężnie przeciwstawiać.
Ufając w przedziwną opiekę św.
Franciszka w moim życiu, który
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w różnych okolicznościach był dla mnie pocieszycielem
i stróżem, postanowiłem udać się do Franciszkanów
i zapiać do IV Zakonu. Stąd też pierwszy artykuł, który
napisałem do gazetki parafialnej był poświęcony
Franciszkanom. Ten Duch św. Franciszka stale mnie
wspiera i umacnia. Św. Franciszka uważam za
pierwszego oazowicza, dlatego właśnie ja sam stałem się
franciszkaninem-oazowiczem.
9. Gdzie we Wrocławiu znajduje się
Franciszkański Zakon Świeckich? Ile osób liczy
obecnie to zgromadzenie?
Zakon znajduje się przy kościele pw. św. Augustyna, przy
ul. Sudeckiej we Wrocławiu. W Zakonie jest około 60
osób świeckich.
10.
Czy
należąc
do
IV
Zakonu
Franciszkańskiego również uczestniczył Pan w
spotkaniach/ rekolekcjach?
Tak, co cztery lata odbywa się kongres Franciszkanów,
ostatnio był w Gnieźnie. Wiele podróżowałem po Polsce,
pielgrzymowałem do różnych sanktuariów.
11. Pana mieszkanie jest wprost
galerią wielu obrazów, których
jest Pan autorem. Czy mógłby
Pan opowiedzieć o swojej pasji
artystycznej? Kiedy zaczął Pan
malować?
Zacząłem malować, gdy
przeszedłem na emeryturę. Jednak
zdolności plastyczne miałem od
dziecka. Pamiętam, że jak byłem
w
drugiej
klasie
szkoły
podstawowej, to kiedyś wziąłem
w dłonie kawałek drewna, nożyk
i wyrzeźbiłem głowę Marszałka
Piłsudskiego. Pani w szkole była wprost zachwycona.
Podarowałem jej tę rzeźbę w upominku. Jako chłopiec
pracowałem w gospodarstwie rolnym na Wołyniu. Nie
miałem wówczas czasu malować. Dopiero w roku 1950
rozpocząłem studia plastyczne wieczorowe na Akademii
Sztuk Pięknych. Niestety również wtedy nie miałem
czasu malować, a pasje artystyczne zacząłem realizować
dopiero na emeryturze. Talent czekał tak długo.
Zapisałem się do klubu, jeździliśmy na plenery
i wystawy. Wiele moich prac zostało rozwiezionych po
całej Polsce.
Pewnego razu pojechałem do
Osieku
do
sanatorium
w
województwie pomorskim. Tam, gdy
przechodziłem jednym z korytarzy
sanatorium, ku mojemu zdumieniu,
rozpoznałem trzy moje obrazy wiszące
na ścianach. Okazało się, że sanatorium
zakupiło te prace. To była miła
niespodzianka. Klub, do którego
należałem miał swoich sponsorów,
którzy finansowali artystom różne
wyjazdy na plenery oraz wycieczki.

12. Czy wciąż jeszcze Pan maluje? Kogo lub co
najbardziej lubi/lubił Pan malować?
Nie, już nie maluję. Jeszcze czasami ludzie
z dawnego klubu namawiają mnie do pracy artystycznej.
Byłem specjalistą od portretów. W czasie studiów tylko
mój Profesor, który był również architektem, i ja
potrafiliśmy wykonać portret. Profesor był mistrzem w
rysunku, a ja – w malarstwie. Dlaczego portrety? Otóż,
przez kilka lat próbowałem namalować twarz mojej
Mamy. Nie miałem żadnego zdjęcia i próbowałem
przypomnieć sobie Jej twarz. Na początku robiłem
szkice, a kiedy uchwyciłem już zarys twarzy i stopniowo
dodawałem barwy, wtedy wspomnienia jakby na nowo
ożyły. Obraz, który miałem w myślach przenosiłem na
płótno – malowałem Mamę z pamięci.
Zawsze jak spojrzę na twarz, to widzę już portret
w wyobraźni i wtedy mam chęć malować.
13.
Na
zakończenie
chciałybyśmy
zapytać
o
receptę
na
zdrowie,
energię,
wigor
i zapał do codziennej pracy. Czy wyraża ją może

benedyktyńskie motto „Ora et labora” (łac. módl się i
pracuj)?
W czasie mojej młodości, która przypadała na
trudne czasy wojny, a później okres dotkliwego
niedostatku w powojennej Polsce, nie mogłem zbytnio
troszczyć się o siebie samego, o swoje zdrowie.
Czerpałem więc z tego co dane mi było przez Bożą
Opatrzność. Jadłem owoce sezonowe, szczególnie jabłka
oraz miód, który pochodził z dziewiczych terenów
północno-wschodniej Polski. Sporządzałem roztwór
miodu w wodzie i tym leczniczym napojem ratowałem
moją rodzinę i siebie.
Ta energia i zapał do pracy, które miałem przez
całe życie, to obecny we mnie żywiołowy duch
oazowicza i franciszkanina. Mojej ciężkiej pracy zawsze
towarzyszyła modlitwa, a wzorce czerpałem z postawy
św. Franciszka. Doświadczenia życia nauczyły mnie, że
skoro Pan Bóg obdarza talentami, to z naszej strony
potrzeba jedynie zaufania Jemu – Stwórcy, a On sam
reszty dopełni, poprowadzi nas, spełni marzenia
i pragnienia serca.

Portrety Mamy i Syna Pana Bolesława Dobrowolskiego
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POCZET ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ– 6/24…
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
Ewolucja to powolny rozwój na zasadzie procesu, jak na przykład ewolucja przyrody,
natomiast rewolucja to gwałtowne przejście na zasadzie przewrotu, jak na przykład
niektóre wydarzenia w życiu społecznym. Do takich wydarzeń należała Wielka
Rewolucja Francuska, która okazała się bardzo krwawa dla Kościoła. Tę krew przelało
wielu męczenników, w tym Piotr Renat Rogue.
BŁ. PIOTR RENAT ROGUE
Wspomnienie bł. Piotra Renata Rogue – 02 września
Urodzony w 1758 roku, w Cannes, Piotr Renat Rogue, ukształtował swoją osobowość w Kolegium Saint-Yves, gdzie
odbył studia klasyczne oraz w diecezjalnym seminarium prowadzonym przez Zgromadzenie Misji, gdzie odbył studia
teologiczno-filozoficzne. Jako zaangażowany w życie Zgromadzenia Misji, wyjechał do Paryża i wstąpił do niego w 1786
roku, a gdy powrócił do Cannes, wykładał w seminarium, w którym kiedyś studiował. Wkrótce nastał rok 1790 i czas
Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która chciała między innymi uregulować stosunki na linii państwo-kościół. Aby
podporządkować kościół państwu i zastąpić Konkordat wprowadzono Konstytucję Cywilną wymagającą złożyć przysięgę
na wierność władzom. Duchownych, których ze względu na ich ówczesne zachowanie uważano za surowych sędziów,
zarozumiałych arystokratów i niezdolnych do pojęcia
wielu problemów, zaczęto prześladować. Rogue
z radością odczytał dekret papieża Piusa VI
potępiający przegłosowany w państwie dokument
uznany przez kościół za heretycki. Gdy Piotr Renat
Rogue niósł wiernym Eucharystię, aresztowano go
i po tzw. parodii procesu, ścięto go na gilotynie
w roku 1796.

Przesłanie bł. Piotra Renata Rogue:
 Męczeństwo jako zaszczyt.
 Eucharystia
jako
najważniejszy
pokarm.
 Prawo niebiańskie ponad prawem
ziemskim.

Eugene Delacroix – Wolność wiodąca lud na barykady
[obraz o tematyce Wielkiej Rewolucji Francuskiej]

„Nie płaczcie nade mną, raczej radujcie się, że okazałem się godnym męczeństwa”.
(Piotr Renat Rogue)
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, Maciej Mroczek, Urszula Awdziej, Marta Krawczyk, Magdalena
Nowak-Buda, Studio Radek, 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
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