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Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu* nr 7-8 (40-41) * lipiec-sierpień 2015 r.

Zgodnie z dekretem Księdza Wizytatora Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Maciej Mroczek CM od 1.07. b.r.
podejmie pracę w Parafii NMP Różańcowej w Pabianicach.
Z kolei z Pabianic przychodzi do nas ks. Tomasz Dulski CM.

UDANYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH WAKACJI...

POLSCY MISJONARZE ŚW. WINCENTEGO A PAULO
PRACUJĄCY W PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA WE WROCŁAWIU
AKTUALNA WERSJA
1. Ks. Bartłomiej Szulc CM(1947), proboszcz (1947) †1.11.1947 r. we Wrocławiu
2. Ks. Walenty Pieczka CM (1947-1958) †25.08.2007 r. w Enfield (USA)
3. Ks. Michał Pająk CM(1948-1958), proboszcz (1948-1958) †13.05.1981 r. w Żmigrodzie
4. Ks. Edmund Łowiński CM (1957-1958) †27.07.1993 r. w Katowicach
5. Ks. Jan Ciszowski CM(1958-1961), proboszcz (1958-1961) †3.03.1967 r. w Krakowie
6. Ks. Jan Socha CM (1958-1959) †15.07.2010 r. w Krakowie
7. Ks. Mieczysław Ptak CM (1958-1959)
8. Ks. Sylwester Balcerek CM (1959-1960) †22.06.1984 r. w Krotoszynie
9. Ks. Alojzy Niedziela CM (1960-1961) †27.11.2004 r. w Krakowie
10. Ks. Zbigniew Pufal CM (1960-1965) †18.06.1973 r. w Poznaniu
11. Ks. Józef Lipiński CM(1961-1971), proboszcz (1961-1971) †14.12.1995 r. w Krakowie
12. Ks. Alojzy Henel CM (1961-1963)
13. Ks. Mieczysław Surlas CM (1963-1964) †15.11.2013 r. w Krakowie
14. Ks. Marian Kmiecikowski CM (1964-1965)
15. Ks. Franciszek Fujawa CM(1965-1980), proboszcz (1971-1980) †13.03.1989 r. w Żmigrodzie
16. Ks. Tarsycjusz Sinka CM (1965-1967) †11.12.2006 r. w Krakowie
17. ks. Tadeusz Lubelski CM (1966-1968)
18. Ks. Henryk Chojnacki CM (1967-1969) †12.12.1996 r. w Tarnowie
19. Ks. Marian Rymarz CM (1969-1972)
20. Ks. Paweł Widuch CM (1971-1973) †31.08.1992 r. w Słubicach
21. Ks. Franciszek Orszulak CM (1972-1980) †21.03.2002 r. we Wrocławiu
22. Ks. Franciszek Szklarski CM (1973-1976)
23. Ks. Marian Kruk CM (1976-1977) †31.03.1995 r. w Warszawie
24. Ks. Jan Tworzydło CM (1977-1981)
25. Ks. Augustyn Węc CM(1980-1989), proboszcz (1980-1989) †6.10.1996 r. w Warszawie
26. Ks. Tadeusz Uchwat CM (1980-1981)
27. Ks. Marcin Stasiowski CM (1981-1982)
28. Ks. Marek Lamer CM (1981-1985) †25.10.2013 r. w Pabianicach
29. Ks. Janusz Kurzydem CM (1982-1985)
30. Ks. Jan Kubica CM(1985-1998), proboszcz (1989-1998) †18.01.2013 r. w Krakowie
31. Ks. Andrzej Łuczak CM (1985-1986)
32. Ks. Andrzej Papuga CM (1986-1988)
33. Ks. Marek Ristau CM (1988-1991)
34. Ks. Henryk Pawlik CM (1989-1990)
35. Ks. Wojciech Kozłowski CM (1990-1991)
36. Ks. Rafał Sętkowski CM (1991-1992)
37. Ks. Marek Białkowski CM (1991-1994)
38. Ks. Jerzy Adamski CM (1992-2000)†6.05.2015 r. w Tarnowie
39. Ks. Krzysztof Łytkowski CM (1994-1996)
40. Ks. Michał Stanikowski CM (1996-1998)
41. Ks. Jan Marek Kaczmarek CM (1996-2000)
42. Ks. Edward Firuta CM(1998-2007), proboszcz (1998-2007)
43. Ks. Bronisław Myrda CM (1998-2005)
44. Ks. Waldemar Sinicki CM (2000-2004)
45. Ks. Tomasz Liber CM (2004-2008)
46. Ks. Bogdan Konarzewski CM (2004-2010)
47. Ks. Augustyn Konsek CM(2007-2010), proboszcz (2007-2010)
48. Ks. Andrzej Siemiński CM (2007-.......)
49. Ks. Jarosław Biedroń CM (2009-2011)
50. Ks. Józef Kapias CM(2010-2013), proboszcz (2010-2013)
51. Ks. Łukasz Sztorc CM (2010-2011)
52. Ks. Maciej Mroczek CM (2011-2015)
53. Ks. Stanisław Basiuk CM(2013-.......), proboszcz (2013-.......)
54. Ks. Tomasz Dulski CM (2015-.........)
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LIPIEC
5 VII - Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
12 VII - Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów
19 VII - Mk 6, 30-34 Jezus dobry psterz
26 VII - J 6, 1-15 Jezus rozmnaża chleb

NIEDZIELNA EWANGELIA...

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA: Aby politycy we wszystkich formach swojego zaangażowania kierowali się miłością
i odpowiedzialnością.
PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA: Aby w obliczu nierówności społecznych chrześcijanie Ameryki
Łacińskiej dawali świadectwo miłości wobec ubogich i przyczyniali się do tworzenia bardziej braterskiego
społeczeństwa.
AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 10, 1-20. Wysłanie 72 uczniów.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, żeby
wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10, 2).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Jezus dał pełnię władzy siedemdziesięciu dwóm uczniom posyłając ich
w tzw. podróż jerozolimską, aby nieśli Ewangelię do pobliskich miast i wiosek. Powiedział też do nich: „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Jezus
ostrzega wysłanych siedemdziesięciu dwóch apostołów, że posyła ich jak owce między wilki, zapewnia jednak, że
słowa i czyny uczniów wysłanych do ludu przyniosą obfity plon a nam się wydaje, że nikt przepowiadających nie
będzie słuchał. Znając jednak zapowiedź bogatych żniw oddajemy się pracy w Kościele, by zebrać obfite plony.
Ewangelizacja jest powszechnym obowiązkiem, który spoczywa na całym Kościele, również i na nas. Powinny być
przestrzegane trzy polecenia:

1. modlitwa,
2. odsunięcie się od spraw materialnych,
3. całkowite oddanie się pracy ewangelizacyjnej.
Apostolat Maryjny realizuje zadania uczniów poprzez prelekcje wygłaszane w kościołach, kaplicach, poprzez
katechizację w rodzinie. Okazywanie pogardy wysłannikom Chrystusa jest pogardzaniem samym Chrystusem oraz
Tym, który Go posłał. Wysłannicy Chrystusa powinni cieszyć się, że zostali wybrani, że imiona ich zostały zapisane
w księdze życia.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LIPIEC: Troska o powołania apostolskie, misyjne, kapłańskie, zakonne. W czasie
urlopowym zainteresowanie Apostolatem Maryjnym tych, których spotyka się w miejscach wypoczynku; wypełnianie
rady dziewiątej: Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego.
PATRON MIESIĄCA: Św. Benedykt (11. lipca)
Św. Benedykt otrzymał zaszczytny tytuł Patrona Europy. Modlimy się o ducha benedyktyńskiej sumienności
i wytrwałości w podejmowanych pracach i przedsięwzięciach. Urodził się w 480 r. w Nursji, w środkowych Włoszech.
Zrażony rozpustnym życiem w Rzymie, gdzie był na studiach, rozpoczął samotne życie jako pustelnik. Osiadły w
sąsiedniej pustelni św. Roman pouczał go o chrześcijańskiej ascezie. Wieść o świętości Benedykta skupiła wokół
niego dużą liczbę uczniów. Wznosił dla nich klasztory, gdzie żyli według reguły przepisanej przez niego. W roku 529
założył w Monte Cassino wielkie opactwo, które stało się ośrodkiem życia religijnego w Europie. Reguła św.
Benedykta stała się od tego czasu podstawą życia klasztornego dla wszystkich zakonów i kongregacji zachodniej
Europy. Drogę do doskonałości religijnej ukazuje poprzez praktykę panowania nad sobą, umartwiania, pokory,
posłuszeństwa, modlitwy, ciszy, odosobnienia i odłączenia się od świata i jego trosk. Św. Benedykt zmarł 21. marca
543 r. po przyjęciu Komunii św., gdy stał przed ołtarzem na Monte Cassino. W roku 1964 papież Paweł VI ogłosił
patriarchę Patronem Europy.
II KRUCJATA MODLITW W INTENCJI OJCZYZNY...
Za ruchy, aby przedstawiły bogatszą propozycję formacji skierowanej do ludzi młodych, przygotowującą do
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...
INTENCJA: Abyśmy widzieli w dziełach miłosiernej modlitwy praktykowanej w Grupach udział w szczególnej misji
Chrystusa działającego w nas i przez nas.
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SIERPIEŃ
2 VIII - J 6, 24-35 Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął
9 VIII - J 6, 41-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
15 VIII - Łk 1, 39-56 Bóg wywyższa pokornych
16 VIII - J 6, 51-58 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
23 VIII - J 6, 54. 60-69 Słowa życia wiecznego
30 VIII - Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23 Prawo Boże z zwyczaje

NIEDZIELNA EWANGELIA...

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

PAPIESKA INTENCJA OGÓLNA: Aby wolontariusze wspaniałomyślnie angażowali się w służbę ludziom
potrzebującym.
PAPIESKA INTENCJA EWANGELIZACYJNA: Abyśmy zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi tych wszystkich,
którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa.
AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 24, 13-35. Uczniowie z Emaus.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? (Łk 24, 17).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ: Fragment Ewangelii św. Łukasza o uczniach z Emaus należy do
najpiękniejszych opisów Łukaszowych. Obrazuje stan umysłu i ducha uczniów po śmierci krzyżowej Chrystusa. Do
uczniów podążających w stronę Emaus przyłączył się Jezus, lecz uczniowie nie poznali Go, gdyż ich wzrok był
skierowany ku sprawom ziemskim, myśli krążyły wokół wydarzeń, które miały miejsce w Jerozolimie. Uczniowie
spodziewali się, że Jezus wyzwoli Izrael z niewoli Cesarstwa Rzymskiego, obdarzy lud wszelkimi materialnymi
dobrami, a spotkała ich taka straszna tragedia. Jezus wskazał im na niezdolność zrozumienia roli Mesjasza.
O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia. Choć ci dwaj uczniowie przez całe życie słuchali proroków,
nie pojęli jednak ich przesłania. Nie próbując odnaleźć głębszego sensu słowa Bożego byli jedynie biernymi
słuchaczami. Poznanie zmartwychwstałego Jezusa nastąpiło dopiero przy łamaniu chleba (jest to najstarsza nazwa
Eucharystii). Ważną lekcję daje nam tu św. Łukasz: i my możemy poznać Jezusa przez słowo i sakramenty, jeśli
otworzymy się na nie pragnąc tego spotkania z Jezusem.

ZADANIE APOSTOLSKIE NA SIERPIEŃ: Mówienie o Bogu, o sprawach wiary w okresie urlopowym, prowadzenie
rozmów skłaniających do refleksji i prowadzących do przemiany duchowej.
PATRON MIESIĄCA SIERPNIA: Św. Maksymilian Maria Kolbe (14. sierpnia)
Rajmund Kolbe, który przybrał zakonne imię Maksymilian Maria, urodził się 8. stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli
koło Łodzi. Założyciel Niepokalanowa, słuchacz głośnego uniwersytetu papieskiego Gregorianum i Seraphicum
w Rzymie, doktor nauk filozoficznych i teologicznych, wybitnie zdolny fizyk i matematyk, pochodził z bardzo
skromnego domu, gdzie panowała atmosfera wielkiej pobożności i szczerego patriotyzmu. Gdy miał 12 lat, ukazała
mu się Matka Boska trzymająca w rękach dwie korony: białą, symbolizującą czystość i czerwoną – męczeństwo.
Spytała, którą z nich wybiera. Gdy odpowiedział, że obie, uśmiechnęła się i zniknęła. Po 76 latach od tego zdarzenia,
dnia 10 października 1982 r., papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet świętych. W czasie swojej drugiej pielgrzymki
do Polski złożył mu hołd, odwiedzając z posługą apostolską jego sanktuarium w Niepokalanowie.
Ewangelia św. Łukasza 10, 1-20. Wysłanie 72 uczniów.
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...
W Watykanie zaprezentowano
encyklikę Ojca Świętego Franciszka
zatytułowaną „Laudato si”, czyli
„Pochwalony bądź”. Dokument jest
poświęcony kwestiom ekologii,
uznanej za jedno z najważniejszych
wyzwań naszych czasów.

WYBRANE FRAGMENTY NOWEJ ENCYKLIKI OJCA ŚWIĘTEGO:
1. Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź,
Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej
pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest
jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka,
biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie,
przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi
i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami
i trawami».
2. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej
wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem
i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej
umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej
właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej
ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach
zranionych grzechem, wyraża się również w objawach
choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu
i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej
zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza
uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha
w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami
jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne
ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej
powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas
i odnawia.
Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne
98. Jezus żył w pełnej zgodzie ze stworzeniem,
a inni byli zadziwieni: «Kimże On jest, że nawet wichry
i jezioro są Mu posłuszne?» (Mt 8, 27). Nie jawi się jak
jakiś asceta, odseparowany od świata, czy wróg rzeczy
przyjemnych w życiu. Mówiąc o sobie samym,
powiedział: «Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni
mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników
i grzeszników”» (Mt 11, 19). Daleki był od filozofii
gardzących ciałem, materią i rzeczami tego świata.
Niewątpliwie jednak te szkodliwe dualizmy miały istotny
wpływ na niektórych myślicieli chrześcijańskich w całej
historii i zniekształciły Ewangelię. Jezus pracował
fizycznie, mając codzienny kontakt z materią stworzoną
przez Boga, aby ją ukształtować swoimi rzemieślniczymi

umiejętnościami. Warto zauważyć, że większość życia
poświęcił temu zadaniu, wypełnianemu w życiu
prostym, nie budzącym żadnego podziwu: «Czy nie jest
to cieśla, syn Maryi?» (Mk 6, 3). W ten sposób uświęcił
On pracę i nadał jej szczególną wartość dla naszego
dojrzewania. Święty Jan Paweł II nauczał, że «znosząc
trud pracy w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym
za nas, człowiek współpracuje w pewien sposób z Synem
Bożym w odkupieniu ludzkości»243. U kresu naszego
życia spotkamy się twarzą w twarz z nieskończonym
pięknem Boga (por. 1 Kor 13, 12) i będziemy mogli
z radosnym
podziwem
odczytywać
tajemnicę
wszechświata, który wraz z nami będzie uczestniczył
w pełni bez końca. Tak, jesteśmy w drodze do szabatu
wieczności, do nowego Jeruzalem, do wspólnego domu
w niebie. Jezus mówi nam: «Oto czynię wszystko nowe»
(Ap 21, 5). Życie wieczne będzie wspólnym
zadziwieniem, gdzie każde stworzenie, świetliście
przemienione, zajmie swoje miejsce i będzie miało coś,
czym obdarzy ubogich ostatecznie wyzwolonych.
244. Oczekując, zjednoczymy się, aby zająć się
tym domem, który został nam powierzony, wiedząc, że
wszystko, co jest w nim dobre, zostanie zebrane na
niebiańskiej uczcie. Wraz ze wszystkimi stworzeniami
pielgrzymujemy na tej ziemi, szukając Boga, ponieważ
«jeśli świat ma początek i został stworzony, to poszukuje
tego, kto go stworzył, tego, który dał mu początek, tego,
który jest jego Stwórcą». Pielgrzymujmy, śpiewając!
Niech nasze zmagania i nasz niepokój o tę planetę nie
odbierają nam radości nadziei!
245.
Bóg,
który
wzywa
nas
do
wspaniałomyślnego poświęcenia i całkowitego oddania,
daje nam siłę i światło, jakich potrzebujemy, by iść do
przodu. W centrum tego świata stale obecny jest Pan
życia, który tak bardzo nas kocha. On nas nie opuszcza,
nie zostawia nas samymi, bo definitywnie zjednoczył się
z naszą ziemią, a Jego miłość zawsze prowadzi nas do
znalezienia nowych dróg. Jemu niech będzie chwała!
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MODLITWA...
PIEŚŃ SŁONECZNA ŚW. FRANCISZKA
Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława, chwała, uwielbienie
I wszelkie błogosławieństwo:
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godzien
Wzywać Twojego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie,
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,
A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,
Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
A prze swój blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!
Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc,
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie
Jasne i cenne, i piękne.
Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata wiatr,
Przez powietrze i obłoki,
Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,
Którymi karmisz swoje stworzenia.
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę wodę,
Która jest wielce pożyteczna,
I pokorna, i cenna, i czysta.
Panie, bądź pochwalony
przez naszego brata ogień,

Którym rozświetlasz noc,
A on jest piękny i radosny,
Żarliwy i mocny.
Panie, bądź pochwalony
Przez tych, którzy przebaczają wrogom
Dla miłości Twojej
I znoszą niesprawiedliwości i prześladowanie.
Błogosławieni, którzy trwają w pokoju u
prawdzie,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,
Będą uwieńczeni.
Panie, bądź pochwalony
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.
Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym
konają.
Błogosławieni ci,
Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli,
Albowiem po raz wtóry
Śmierć im krzywdy nie uczyni.
Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu,
I składajcie Mu dzięki
I służcie Mu
Z wielką pokorą.
Św. Franciszek z Asyżu
(przełożył Roman Brandstaetter)

WAKACYJNA MODLITWA PROMYCZKA DOBRA
Dziękuję Ci, Panie Boże,
za to, że stworzyłeś morze –
wszystkie małże i ślimaczki,
złote rybki, morskie raczki,
dziwne glony i stworzenia,
wodę, co kolory zmienia,
bo ogromnie lubi zmiany,
robi falom grzywki z piany,
a w tych falach plamki słońca
odbijają się bez końca…
Ja się mogę w wodzie chlapać
i promyczki złote łapać,
zbierać muszle w słońca blasku
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lub budować zamki z piasku.
Ale niebo rozgwieżdżone
też przez Ciebie jest stworzone!
Wielkie góry, strome skały
też na rozkaz Twój powstały!
Więc za lasy jagód pełne,
za baranków białych wełnę,
ptaków śpiew, co z wiatrem leci,
i radosne śmiechy dzieci,
za wieczoru tchnienie świeże –
podziękować pragnę szczerze!
(Autor: Beata Kołodziej)

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Jacek Zieliński

TATO…. KIM JEST… ?

Warto byśmy naszą dzisiejszą katechezę, ze
względu na fakt, iż 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Ojca,
rozpoczęli od pytania: po czym poznać, że jest się tatą?
Pierwszą, narzucającą się odpowiedzą jest ta
bezpośrednio zakorzeniona i wynikająca z wymiaru
biologicznego: Tatą jest ten, którego można rozpoznać,
jako osobę odpowiedzialną za przyjście na świat dziecka.
Ojcem jest ten, kto przekazuje życie. Trzeba jednak
zaznaczyć, że odpowiedź ta jakkolwiek właściwa
i wskazująca wymiar fundamentalny ojcostwa, który nie
ma co ukrywać, jest dość prosty do osiągnięcia
i zrealizowania, to jednak nie wyczerpuje wszystkich
aspektów ukrytych w pytaniu. Innym wymiarem
ojcostwa jest ten, który moglibyśmy określić fizycznym:
to obecność taty w życiu dziecka a wyrażająca się
w trosce o zapewnianie warunków bytowych
i materialnych. Trzeci, to wymiar duchowy (można go
określić
psychologicznym)
wskazujący
na
zaangażowanie ojca w przekazywanie wartości,
w rozwój intelektualny i na jego obecność w procesie
edukacyjnym dziecka.
Jeśli chodzi o te dwa ostatnie wymiary ojcostwa,
jak wskazuje praktyka życia codziennego, są one nie
tylko trudniejsze w realizacji, ale i nam samym,
w oparciu o nie, nie jest łatwo ocenić na ile jest się
dobrym tatą, tym samym, wskazać wartość swojego
ojcostwa. Możemy jednak poznać odpowiedź na nasze
pytanie, gdy ktoś inny, zamiast nas, wprost zapyta o to
nasze dzieci: Czy dzięki twojemu tacie żyje Ci się lepiej?
Czy jesteś szczęśliwy? Czy są sprawy lub rzeczy, które
czynią, że twój tata jest dla Ciebie kimś wyjątkowym,
kimś ważnym?
Na odpowiedź na powyższe pytania możemy
oczekiwać dość długo. Osiągnięcie bowiem przez nasze
dzieci momentu, w którym będą mogły w dojrzały,
w pełni przemyślany i świadomy sposób ją sformułować
może przeciągnąć się w nieokreśloną przyszłość. Warto
być cierpliwym. Ostrzegałbym jednak wszystkich ojców
przed
poszukiwaniem
prostych
odpowiedzi
oferowanych przez tzw. mass mediach, które kreują dość
osobliwy obraz ojca. W różnego rodzaju programach czy
reklamach tata przedstawiany jest jako miły ale
nieporadny pan przyzwalający swoim pociechom na
wiele, którego zdanie nie ma zbyt wielkiego wpływu na
podejmowane decyzje rodzinne. Taki ojciec co prawda
jest obecny fizycznie w życiu rodzinie, ale zajmuje drugie
miejsce, jest kimś kogo widzimy niejako w tle wydarzeń.
Bywa jednak też tak, co trzeba ze smutkiem odnotować,
że jest on w ogóle nieobecny lub jest celowo
marginalizowany, jako postać trzeciego lub czwartego
planu. Dlaczego? Według bowiem współczesnych
standardów mężczyzna ma być w pełni niezależny
i samowystarczalny, i kojarzyć się raczej z tak dobrze
nam znaną postacią – „Piotrusia pana”.
Na całe szczęście są środowiska z Kościołem na
czele, które walczą z takimi stereotypami, ukazując
właściwy obraz Ojca. To dzięki nim, istnieje wizja taty

jako
zatroskanego
opiekuna,
człowieka
odpowiedzialnego i nie bojącego się stawiać czoła
życiowym wyzwaniom. Człowieka, który potrafi
odpowiednio zarządzać zasobami i czasem swojej
rodziny, zapewniając jej spokojne i trwałe istnienie. To
właśnie zgodnie z nią możemy mówić o Ojcu jako kimś,
kogo określają konkretne role podejmowane w rodzinie.
Po pierwsze, tata to ten, który stara się o zapewnienie
bytu rodzinie. Choć jak wiemy w dzisiejszej sytuacji
rynku pracy może to być i zazwyczaj jest bardzo trudne
do zrealizowania w pojedynkę. Po drugie ojciec
umożliwia zarówno poprzez wychowanie jak i edukację,
rozwój swoim dzieciom będąc w ten proces
zaangażowany. Wreszcie tata jest, i należy to jak sądzę
uwypuklić, kimś kto pełni funkcję duchowego
przewodnika, kimś dzięki komu życie i świat są czymś
prostszym w zrozumieniu, kimś kto pokazuje, objaśnia
i wskazuje co jest dobre a co złe, kształtując system
wartości swoich dzieci, ale nade wszystko, jest kimś kto
sam podług nich żyje.

Realizacja tych wszystkich ról nie byłaby możliwa, gdyby
nie wiara w możliwość ich realizacji. Sama jednak wiara
może okazać się niewystarczająca. Konieczna jest także
nadzieja, że wszystko, co dzieje się wokół nas ma sens.
To właśnie nadzieja ojca napędza i sprawia, że
wszelkiego rodzaju trudności widziane są jako możliwe
do przezwyciężenia,
które wcześniej czy później
przeminą. Jako przewodnik duchowy tata uczy
wytrwałości, pracy, zaangażowania i wskazuje na
konieczność podjęcia wysiłku intelektualnego, dzięki
któremu świat, który wydaje się często niesprawiedliwy
i przypadkowy, zacznie układać się w zrozumiały
i planowy tok wydarzeń u początku i na końcu którego
jest Dobro. Tym samym tata nie tylko sam rozumie, ale i
uczy swoje dziecko, że wartości, które wyznaje powinno
się wzmacniać a nie traktować je, jako coś zmiennego,
uwarunkowanego
sytuacją
czy
warunkami
zewnętrznymi – np. naciskiem opinii środowiska,
w którym przyszło nam żyć.
Być ojcem to być osobą odpowiedzialną za siebie
i innych, to żyć według wartości i przekazywać je tak, by
wychowywać do odpowiedzialności. Zatem, Tata to ktoś
więcej niż osoba przekazująca życie czy zapewniająca
warunki materialne niezbędne do jego trwania.
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ŻYCIA PARAFII...
UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ - ciąg dalszy

Klaudia Błyskal
24 maja po raz pierwszy przyjęłam Pana Jezusa
w komunii św. Byłam bardzo szczęśliwa, bo
przygotowywałam się do tej chwili bardzo długo.
Podczas mszy św. śpiewałam psalm z moją koleżanką
Kinga, było trochę stresu, ale wszystko sie udało. Bardzo
lubię śpiewać, śpiewam w schowki od serca, daje z siebie
wszystko. W dniu I komunii św. byli ze mną rodzice
i rodzina, mój kuzyn Kuba służył przy ołtarzu.
Pradziadek byłby z nas dumny, bo też udzielał się
w naszej parafii. W białym tygodniu było też cudownie,
choć pogoda nam nie dopisywała. Dostałam płytę,
zdjęcia z mojej uroczystości i obrazek, który zawiesiłam

z rodzicami w moim pokoju. Teraz przypomina mi on
najważniejszy dzień w moim życiu. 28 maja, w czwartek
pojechałam z księdzem Maciejem , panią katechetką
Magdą, wychowawcą klasy 2b panią Dorotką, dziećmi
komunijnymi, z dziećmi rocznicowymi, naszymi
rodzicami oraz wiernymi z naszej parafii na Pielgrzymkę
do Lichenia i Kalisza. Po małej zmianie planów byliśmy
najpierw w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, tam
zwiedziliśmy Sanktuarium i rynek w Kaliszu, a potem
pojechaliśmy do Lichenia. Tam zjedliśmy gorący posiłek
i mieliśmy czas dla siebie. Z grupą poszłam do sklepu z
pamiątkami, a także zwiedzałam np. golgotę, źródełko
gdzie nabrałam wodę uzdrawiającą do buteleczki, którą
kupiłam w pamiątkowym sklepie, a którą dałam się
napić dziadziusiowi, który jest bardzo chory i się
pomodliłam. O godzinie 16.00 mieliśmy uroczystą mszę
św. W bazylice. Bazylika na zewnątrz jest piękna,
wszystko zadbane, zieleń itd., ale gdy weszłam do
bazyliki to aż mi dech zaparło. Piękny ołtarz, figury,
organy, a jaki piękny dźwięk z nich płynie. Każdy z nas
powinien wybrać się w to piękne miejsce. Na mszy św.
zrobiliśmy księdzu Maciejowi niespodziankę, bo msza
św. Była również w jego intencji ,, rocznica święceń
kapłańskich ,,Po mszy św. dzieci komunijne dostały
prezent, były zdjęcia, w autokarze śpiewaliśmy.
Wróciliśmy późno, ale jestem bardzo zadowolona i na
pewno kiedyś tam wrócę.

BOŻE CIAŁO
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ROWEROWY PRZEJAZD PAPIESKIM W RAMACH NOCY KOŚCIOŁÓW
W sobotę, 20 czerwca odbył się Rowerowy Przejazd
Papieskim w ramach Nocy Kościołów Ubrani w kolorach
papieskich: mężczyźni w koszulkach białych, a kobiety w

żółtych przejechali z Ostrowa Tumskiego na Partynice.
Naszą Parafię dzielnie reprezentował Bartek Tynecki z
drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 96. Gratulujemy!

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Alicja Przybysławska

NA POŻEGNANIE?

Nie, nie jest to pożegnanie. przecież to tylko zmiana
miejsca posługi księdza Macieja. Jakiego Go zapamiętam?
Dobroć jaka w Nim się mieści jest czymś zaraźliwym
dobroć mieszka w Jego sercu toteż z łatwością znajduje
przyjaciół. W tych mrocznych czasach Jego dobroć jest
niczym łagodne światło, co rozświetla świat. Jest często
jak przystań, prawdziwy port. Dobroć wyraża się
w wyrozumiałości, uprzejmości, serdeczności, gotowości
wysłuchania innych, krótko mówiąc-gotowości niesienia
pomocy. Szuka za każdą twarzą człowieka. Kto jest

chrześcijaninem,
ten
wie,
że
chrześcijańskim
posłannictwem nie jest posłannictwo Bożej wszechmocy
i sprawiedliwości, lecz przede wszystkim posłannictwo
Jego łaski, miłości do człowieka, posłannictwo Bożej
dobroci. Takiego Cię księże Macieju zapamiętam. Idź
naprzód z Bogiem, dzień za dniem, rok za rokiem. Nie
gaś nigdy silnika swego serca. Nie zapominaj, że masz do
niego tylko jeden kluczyk, a jest nim miłość do ludzi. Do
zobaczenia!

WYWIAD…
O POWOŁANIU, RADOŚCI, PASJACH, POZNAWANIU ŚWIATA I CENNYM DOŚWIADCZENIU,
rozmawiała z księdzem Maciejem Mroczkiem CM, Redakcja "Józefa Rzemieślnika".
E. M.
Jak zrodziło się Księdza powołanie do kapłaństwa? Czy
było może coś, albo raczej ktoś, kto miał znaczący wpływ
na podjęcie przez Księdza decyzji, by pójść tą piękną, ale i
trudną drogą?
Ks. M.
Pierwszy taki „impuls powołania” pojawił się przed
maturą podczas pieszej pielgrzymki z Krakowa na Jasną
Górę. Jednak powrót do Krakowa i do codziennych
obowiązków w klasie maturalnej zagłuszyły ten głos.
Dopiero, gdy zbliżał się czas egzaminu maturalnego
myśli o kapłaństwie były coraz częstsze. Początkowo
bardzo walczyłem z nimi gdyż trudno mi było je przyjąć
– były to moje wewnętrzne zmagania. Zastanawiałem
się, co dalej po maturze robić, miałem różne pomysły.

W końcu podjąłem odważną decyzję, że spróbuję pójść
drogą kapłaństwa, bez względu na to, jakie będą
konsekwencje. I rzeczywiście spróbowałem. Po
rozmowie z moim katechetą misjonarzem, złożyłem
dokumenty do seminarium. Po miesiącu otrzymałem list
zawiadamiający, że zostałem przyjęty do seminarium.
Była to dla mnie radość, a dla moich bliskich –
zaskoczenie, bo nikomu o moich planach nie mówiłem.
To było pozytywne zaskoczenie ze strony moich
najbliższych, wszyscy zaakceptowali moją decyzję. Z
kolei moi znajomi początkowo nie dowierzali i myśleli,
że żartuję, ale później uszanowali mój wybór.
Dlaczego wybrał Ksiądz Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Św. Wincentego a Paulo (Zgromadzenie Misji)?
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Ks. M.
Zostałem ochrzczony i wychowany w parafii
prowadzonej przez Ojców Karmelitów, a w liceum religii
uczyli mnie Księża Misjonarze. Właściwie to rozmowa z
moim katechetą – misjonarzem bardzo wpłynęła na
moją decyzję, mimo że nie nakłaniał mnie do wstąpienia
do Zgromadzenia Misji. Ponad to istotną rolę w podjęciu
decyzji o wyborze mojej drogi życiowej odegrała piesza
pielgrzymka na Jasną Górę. Początkowo planowałem
pójść na nią wraz ze znajomymi i grupą Ojców
Franciszkanów. Jednakże długa kolejka, by zapisać się na
pielgrzymkę u Ojców Franciszkanów zniechęciła nas,
dlatego postanowiliśmy zapisać się u Księży Misjonarzy.
Z perspektywy czasu uświadamiam sobie, że zanim
wstąpiłem
na
drogę
kapłaństwa,
misjonarze
wielokrotnie byli obecni w moim życiu – może był to
jakiś znak dla mnie. Innym ważnym „impulsem” była
książka pt. „Żywoty świętych”, którą miałem w domu.
Kiedy przeglądałem tę książkę, wielokrotnie otwierałem
ją na stronie poświęconej osobie Św. Wincentego
a Paulo. Wszystko to zadecydowało o wyborze
zgromadzenia.
E. M.
Co zmieniły w życiu młodego człowieka święcenia
kapłańskie?
Ks. M.
Co zmieniły? Przede wszystkim nie zmieniły mnie jako
człowieka, bo zawsze wychodzę z założenia, że najpierw
trzeba być człowiekiem, a później księdzem. Jeżeli ktoś
chce być księdzem, a później człowiekiem, to jego
kapłaństwo „rozsypuje się”. Pod tym względem nic nie
zmieniły. Jednak poprzez święcenia kapłańskie
otrzymałem od Boga przez posługę Kościoła Św. przede
wszystkim władzę kapłańską do sprawowania
sakramentów, do odpuszczania grzechów. To jest taka
największa zmiana, niewidoczna, ale w sercu ją
odczułem zwłaszcza w chwili, gdy biskup Paweł Socha
nałożył na moją głowę swoje ręce.
E. M.
Czy pamięta Ksiądz swój pierwszy dzień w naszej parafii?
Ks. M.
Oczywiście, że pamiętam. Do parafii przyjechałem 2 lipca
2011 roku, po południu. To był deszczowy dzień.
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Ówczesny proboszcz parafii, ks. Józef Kapias odgrzał mi
obiad. Później pokazał mi gdzie mogę się rozpakować
i powiedział, że wyjeżdża na urlop. Zostałem z ks.
Andrzejem, który pokazał mi kościół i opowiedział
dokładnie, gdzie wszystko się znajduje. Jednak i On
musiał mnie zostawić ponieważ miał sprawować Mszę
św. w szpitalu. Zostałem sam. Odprawiłem Mszę św.
wieczorną i przedstawiłem się. Po Mszy św. jedna
z parafianek podeszła do mnie, serdecznie mnie
przywitała i uściskała. Wiedziałem, że w tej parafii będę
się czuł jak u siebie w domu.
E. M.
Miał Ksiądz w parafii wiele obowiązków. Skąd Ksiądz
czerpie radość, optymizm i siłę do służby?
Ks. M.
Przede wszystkim od Pana Boga. To wynika również
z mojego charakteru oraz z tego, że widzę taką potrzebę.
Gdy coś robimy dla innych i widzimy, że to przynosi
dobre owoce i sprawia tym ludziom radość, to jest to dla
nas mobilizujące do dalszych działań.
J. Z.
Ile grup parafialnych przejął Ksiądz na początku swojej
posługi w parafii Św. Józefa Rzemieślnika?
Ks. M.
Na samym początku miałem za zadanie prowadzić grupę
ministrantów, dzieci komunijne, kandydatów do
bierzmowania oraz angażowałem się w ogólne
duszpasterstwo.

Czy lubi Ksiądz prowadzić zajęcia dydaktyczne – pracę
z dziećmi i młodzieżą?

Ks. M.
Lubię. Gdy dowiedziałem się, że będę pracował w tej
parafii, wówczas zadzwoniłem do ks. Łukasza, który był
moim poprzednikiem, z pytaniem o tutejszą szkołę.
Dowiedziałem się, że jest tu szkoła podstawowa. Trochę
mnie to zmartwiło, ponieważ zaraz po święceniach
kapłańskich miałem pragnienie uczyć młodzież licealną.
Może ze względu na fakt, że miałem praktyki w różnych
miejscach i najlepiej czułem się wśród młodzieży
licealnej. Jednocześnie przypominałem sobie pewne
osoby – pewnego księdza i znajomą panią nauczycielkę,
którzy podkreślali, że najlepiej jest zacząć swoją pracę
dydaktyczną od uczenia dzieci, bo taka praca najwięcej
uczy człowieka pokory, najbardziej trzeba się do niej
przygotowywać, i najwięcej trzeba dać z siebie siły
i energii, ale też ten włożony trud i wysiłek najbardziej
owocuje
w
przyszłości.
Teraz
rzeczywiście,
z perspektywy czasu, po upływie czterech lat, widzę
owoce mojej pracy z dziećmi i cieszę się, że mogłem
zacząć pracę dydaktyczną od szkoły podstawowej,
niełatwej, ale wspaniałej.

Ks. M.
Z pewnością, taką postawę wyniosłem z domu. Tak
byłem uczony i to zawsze we mnie było silnie
kształtowane, by być otwartym, by być właśnie tym
„dobrym duchem” w każdej sytuacji. Myślę, że ta idea
realizowała się w moim życiu. Pamiętam, że w liceum,
szczególnie w klasie maturalnej, a później również
w seminarium wiele osób mnie tak postrzegało.
Pamiętam, jak jeden z kleryków zrobił mi niespodziankę
na prymicje – w czasie mojego przyjęcia prymicyjnego
zadawał różne pytania wielu ludziom: księżom, rodzinie,
znajomym. Gdy przyjrzałem się bliżej opiniom o mnie to,
byłem mile zaskoczony, że wiele osób podobnie bardzo
pozytywnie mnie postrzegało. To tylko mnie utwierdziło
w przekonaniu, że dalej powinienem tak czynić i nie
zmieniać wielu rzeczy, by po prostu być sobą.
E. M.
A jakie wartości wyniósł Ksiądz z seminarium?
Ks. M.
W seminarium zawsze nas uczono, że są cztery punkty
formacji,
tj.
formacja
duchowa,
intelektualna,
duszpasterska i wincentyńska. Według tych czterech
punktów formacji zawsze starałem się żyć i zwracać
uwagę na to, żeby być duchowo uformowanym, bo to
podstawa, by stale się rozwijać duchowo. Formacja
intelektualna – nie chciałem poprzestać na studiach
magisterskich. Bardzo cieszyłem się, że mogę podjąć
studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, korzystając
z okazji, że jestem we Wrocławiu i że mogę poświęcić
temu czas, a zajęcia w szkole nie były dla mnie
przeszkodą. Formacja duszpasterska – miałem zawsze
na uwadze to, by zastanawiać się, jak być księdzem we
współczesnym świecie, by rozważać sytuacje życiowe
i podejmować dobre kroki. Formacja wincentyńska –
skoro jestem w Zgromadzeniu Misji, staram się
wyróżniać charyzmatem, który zgromadzenie czerpie
z postawy św. Wincentego a Paulo.
E. M.
Jak brzmi Księdza motto życiowe?

E. M.
Jest Ksiądz takim „dobrym duchem” wśród nas. Jawi się
ksiądz jako osoba pokorna i zaangażowana całym sercem
w to, co robi, z ludźmi i dla ludzi. Czy taką postawę
wyniósł Ksiądz z domu rodzinnego?

Ks. M.
Szczególnie bliskie są mi dwa motta – pierwsze
z obrazka prymicyjnego, z Księgi Psalmów: „Jak łania
pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie
Ciebie”. To jest wielkie moje pragnienie ciągłego
poszukiwania Boga, odkrywania Go na nowo,
pogłębiania z Nim relacji. Bez Niego, bez poszukiwania
Boga, człowiek staje się „wypalony”, pusty. Dobrze, że
słowa te mam wypisane na obrazku prymicyjnym, to
pomaga mi nosić je w sercu; robić sobie rachunek
sumienia. Z kolei drugie motto, to są słowa
błogosławionego Pawła VI, który mówił, że „dzisiejszy
świat chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli
słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. To są
piękne słowa. Rzeczywiście zawsze dążę do tego, by w
tym, co myślę, mówię i czynię była zbieżność, żeby nie
było rozbieżności. Nie zawsze się to udaje, nie jest to
łatwe. Ważne by praktykować, żyć z takim
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postanowieniem, by była jedność, zbieżność tego, co
mówimy i co czynimy.

otwartość na drugiego człowieka, na to co może być obce
w drugim człowieku, trudne, z czym możemy się nie
zgadzać. Ważną dla mnie cechą jest również życzliwość.
Doceniam w ludziach umiejętność zdobycia się na
uśmiech, prostoduszność nawet wtedy, gdy stają wobec
jakichś trudności.
Zatem cenię te trzy cechy: radość, otwartość i życzliwość.

Jakie są Księdza pasje, zainteresowania?
Ks. M.
Moją główną pasją jest rower – bardzo lubię jeździć na
rowerze i w ten sposób poznawać świat, tam gdzie
jestem. Gdy cztery lata temu przyjechałem do
Wrocławia, to nie znałem tego miasta. Dziś mogę śmiało
powiedzieć, że dobrze znam Wrocław i rower bardzo mi
w tym pomógł. Ponad to lubię czytać książki, słuchać
muzyki, oglądać dobre filmy, czasami korzystać
z telewizji czy Internetu. Bardzo lubię podróże,
szczególnie do zabytkowych miejsc, miast, których
architekturę można podziwiać i zachwycać się. Lubię też
wycieczki w góry by zdobywać szczyty.
E. M.
Jaka jest Księdza wizja duszpasterstwa?

Czy Ksiądz doświadczył otwartości i życzliwości ze strony
parafian?

Ks. M.
Moja wizja duszpasterstwa łączy dwa podejścia, jest
kompromisem,
„złotym
środkiem”
między
duszpasterstwem
konserwatywnym,
tradycyjnym,
a duszpasterstwem nowoczesnym. Zawsze starałem się
te dwie formy duszpasterstwa łączyć, ale w taki zdrowy
sposób. Jestem bardzo przywiązany do tradycji, w wielu
sprawach nauczania Kościoła jestem tradycjonalistą,
konserwatystą i tego nie zamierzam w sobie zmieniać.
Natomiast jestem otwarty na różne formy, które pomogą
ludziom w innym spojrzeniu na Boga, na Kościół, ale
oczywiście, muszą być zgodne z nauczaniem Kościoła.
Zatem moja wizja duszpasterstwa jest taka, by znaleźć
„złoty środek”, żeby zachować tradycję, to piękno
pierwotne, które jest w Kościele, ale jednocześnie szukać
nowych form, które przyciągną zwłaszcza ludzi młodych,
szczególnie tych zagubionych, nastawionych wrogo do
Kościoła.

Ks. M.
Jak najbardziej, doświadczyłem od parafian wiele
życzliwości. Ludzie są tu otwarci, ale trzeba wyjść do
nich. Sami raczej nie będą przychodzili z różnymi
propozycjami form zaangażowania się. Zauważyłem, że
jeżeli konkretnie podejdę do kogoś, zaproponuję jakąś
formę zaangażowania, to ludzie z reguły chętnie to
przyjmują i angażują się. Pod tym względem spotkałem
się w parafii z otwartością i życzliwością wiernych.
Jednocześnie w parafii panuje bardzo rodzinny klimat,
pomimo faktu, że znajduje się ona niemal w centrum
Wrocławia – wielkiego miasta. Ludzie się na ogół bardzo
dobrze znają, szczególnie Ci, którzy uczęszczają do
kościoła. Warto podkreślić, że układ kościoła jest bardzo
dobry. W przeciwieństwie do wielu kościołów, w których
plebania znajduje się z tyłu kościoła i ksiądz po mszy
przechodzi przez zakrystię do plebani nie mając
kontaktu z parafianami, tutaj, w parafii św. Józefa
Rzemieślnika księża przed i po mszy wychodzą przed
kościół i spotykają się z ludźmi, rozmawiają, co stwarza
niepowtarzalny klimat, jednoczący ludzi, idealny wręcz z
uwagi na aspekt duszpasterstwa. Na tym dziedzińcu
kościoła miało miejsce wiele wspaniałych rozmów, które
zostaną głęboko w mojej pamięci, a które bardzo mnie
ubogaciły w cenne doświadczenie.

E. M.
Cecha, którą ceni Ksiądz najbardziej u ludzi?
Ks. M.
Najbardziej cenię u ludzi radość życia, to, że ktoś jest
radosny, potrafi cieszyć się tym co ma, nie dostrzega
tylko wad i negatywnych cech u siebie i bliźnich, ale
widzi dobro zarówno w sobie, jak i u innych ludzi. Cenię
w ludziach taką naturalną, zdrową radość z życia oraz
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J.Z.
To znaczy, że ten obraz parafii, który Ksiądz teraz w sobie
nosi jest odmienny od tego, który towarzyszył księdzu
przed przyjęciem posługi wśród nas, pytam bo wiemy jakie
opinie krążą na jej temat?
Ks. M.
Słyszałem kilka takich opinii o parafii, że tutaj jest dużo
problemów patologicznych. Miałem, nie ukrywam,
trochę obaw, że nie wiem, co mnie tu spotka, ale bardzo
szybko się przekonałem, że to były nieprawdziwe opinie.
Również księżom, zwłaszcza młodym księżom,
klerykom, którzy przez te lata mojej posługi we
Wrocławiu zostawali księżmi, starałem się pokazywać
taki bardzo pozytywny obraz parafii. Naprawdę wielu
księży,
zwłaszcza
młodych,
kleryków,
którzy
tymczasowo przebywali w parafii, doświadczyło
prawdziwej otwartości i życzliwości ze strony parafian.
Zjazd młodzieży wincentyńskiej, który był w zeszłym
roku, też to zresztą pokazał. Nie znam żadnego księdza,
czy też kleryka, ze Zgromadzenia, który by powiedział, że
tu jest nieprzyjaźnie, ale wręcz przeciwnie każdy
wyjeżdżał mając bardzo dobrą opinię o tej parafii.
Starałem się ten negatywny stereotyp parafii, w miarę
możliwości, obalić.

E.M.
Czy było coś szczególnie bliskie księdzu w naszej parafii?
Z czym najtrudniej się księdzu rozstawać?

Ks. M.
Może bardziej ktoś? Szczególnie bliscy są mi ludzie,
parafianie. Kiedyś się śmiałem, że zostawię tu „troje
dzieci”, oczywiście bez złych skojarzeń (uśmiech). Mam
na myśli to, co udało mi się stworzyć od podstaw.
Pierwsza, to oczywiście gazetka parafialna, która ponad
trzy lata temu powstała z niczego, ale „zrodziła się”
i utrzymała. To tutaj znaleźli się ludzie, którzy chcieli
pisać na łamach gazetki, którzy chcieli czytać zawarte w
niej treści, którzy chcieli tworzyć redakcję i tworzą
wciąż, i liczę, że będą dalej to robić. Czuję się bardzo
związany z naszą gazetką parafialną. Druga rzecz, to jest
schola. Owszem wiem, że były w parafii różne schole i to
nieraz liczniejsze ale tę udało mi się tak od podstaw
powołać, dzięki wielkiemu wsparciu, zaangażowaniu
dwóch pań: pani Żanety i pani Kasi, które miały już
doświadczenie w prowadzeniu scholi, czy to tu we
Wrocławiu, czy w Bydgoszczy. Obydwie panie były od
razu gotowe do podjęcia się tego zadania, mimo różnych
charakterów, idealnie się uzupełniały. Ich usposobienia
czasami może wręcz jak ogień i woda, ale naprawdę ich
praca idealnie się komponowała. Jak światu potrzebne są
takie dwa żywioły (ogień i woda), żeby mógł dobrze
funkcjonować, tak scholi parafialnej – obydwie panie
scholanki, no i dziewczyny. Jest taka „trzódka”
dziewczyn, które są w scholi od samego początku,
a właściwie to już jest młodzież. Na początku były to
jeszcze dzieci, a dzisiaj to już dojrzewające dziewczyny.
Do scholi należało też wiele młodszych dziewczynek. Te,
które dołączyły w październiku oraz później jeden
chłopiec, razem bardzo dobrze współdziałają, co mam
nadzieję przyniesie dobre owoce w przyszłości. Trzecie
„dziecko” to filmy. Zawsze lubiłem dobre filmy i w jakiś
sposób starałem się pokazywać piękno filmu religijnego,
który jest mało rozpowszechniony, zwłaszcza w naszym
kraju. Obecnie mam naprawdę mnóstwo dobrych
filmów, które już od wielu, wielu lat kolekcjonuję. Przez
te cztery lata w naszej parafii miało miejsce już chyba ze
sto pokazów filmowych. Także dla dzieci i młodzieży.
Można zatem wyróżnić trzy takie grupy, z którymi
w sposób szczególny jestem związany. Ale też należy
wspomnieć o grupach, które przejąłem, czyli
ministrantów, lektorów, grupę Ojca Pio, co było dla mnie
cennym doświadczeniem; również dzieci komunijne,
młodzież
przygotowująca
się
do
sakramentu
bierzmowania. Wszyscy oni są w moim sercu i będzie mi
trudno rozstać się z nimi. Bliscy mi są wszyscy
parafianie, którzy tu są, którzy wspólnie tworzą tę
parafię. I oczywiście panie z kawiarenki. To też jest
wyjątkowa grupa. Zawsze miło było wejść do
kawiarenki, porozmawiać, napić się kawy, zjeść dobre
ciasto, bo złego tam ani razu nie jadłem.
E.M.
Skąd pomysł na gazetkę? Czy miał Ksiądz już jakieś
doświadczenia wcześniej, pisał lub tworzył jakąś gazetkę?
Ks. M.
Przez dwa lata byłem w redakcji czasopisma „Meteor”.
Jest to najstarszy klerycki kwartalnik. W ogóle jest to
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najstarsze kleryckie czasopismo w Polsce. Przez dwa lata
byłem tam w redakcji, gdzie właśnie zdobyłem małe
doświadczenie. Pomysł publikowania gazetki zrodził się,
ponieważ uważam, że w ten sposób można pokazywać,
że parafia jest wspólnotą, która jednoczy się przez
pisanie. Z mojego doświadczenia wiem, że ludzie lubią
przeczytać jakiś tekst, artykuł napisany przez kogoś
z kręgu ich znajomych, kolegę, sąsiada, kogoś z rodziny;
jak zobaczą swoje zdjęcie, czy kogoś bliskiego. Wiem, że
to pokazuje taki bardzo rodzinny charakter parafii, który
powinien być dzisiaj w duszpasterstwie w Polsce na
pewno obecny. Wiedziałem, że ten pomysł się uda. Na
początku zaczęliśmy publikować cztery strony, obecnie
drukujemy szesnaście i zdarza się czasami, że brakuje
miejsca by wszystko co chcieliśmy zamieścić w danym
numerze. Ale oczywiście zdawałem sobie sprawę, że bez
współpracy ludzi, bez zaangażowania tych, którzy będą
pisać, redagować i czytać, pomysł publikowania gazetki
parafialnej nie ma sensu. A jednak odnieśliśmy sukces –
znaleźli się parafianie gotowi do współtworzenia tego
dzieła i Pan Bóg na pewno nam w tym wszystkim
pobłogosławił.

E.M.
Czy był Ksiądz zaskoczony, kiedy otrzymał dekret
o przeniesieniu na inną parafię, czy raczej spodziewał się
tego?
Ks. M.
Nie byłem zaskoczony. Spodziewałem się tego. Jak mówi
powiedzenie „do trzech razy sztuka”, bo już dwa razy
ksiądz wizytator planował mnie zmienić, ale się nie
udało. Za to za trzecim razem tak (uśmiech). To nie było
łatwe. Z jednej strony wiem, że jest potrzebne nowe
doświadczenie, ale z drugiej strony człowiek się
przywiązuje do parafii, do ludzi, którzy tu są. Jest mi żal
rozstać się z parafianami.
E.M.
Pierwsza parafia podobno najbardziej zapada w serce.
Ks. M.
Podobno tak jest. To jest, co prawda moja pierwsza
zmiana parafii, ale jestem przekonany, że na pewno
pozostanie głęboko w sercu. Parafia zostanie w mojej
pamięci, ze względu na to, że tu właśnie spędziłem
pierwsze lata kapłaństwa. Chociaż kapłaństwo
otrzymuje się w chwili święceń, to jednak, tak naprawdę
14

do kapłaństwa młody ksiądz, kapłan przygotowuje się
posługując w pierwszej parafii, to tam uczy się on
kapłaństwa,
zdobywa
doświadczenie,
jak
żyć
kapłaństwem i jak w nim posługiwać. Tu mogłem uczyć
się na błędach, tu zdobywałem nowe doświadczenie. Pod
tym względem jest to dla mnie cenne, także dlatego, że
mogłem zobaczyć różne błędy. Dzisiaj pewnie niektóre
rzeczy zrobił bym inaczej, inaczej bym podszedł do nich.
Może pod tym względem parafia jest stratna (uśmiech),
ale ja na pewno na tym zyskałem i myślę, że przez tą
wdzięczność i modlitwę będę się starał spłacić ten dług.
Czy myślał ksiądz kiedyś o pracy misyjnej za granicą?
Ks. M.
Czasami myślałem, zastanawiałem się czy chciałbym
wyjechać za granicę, ale nie czuję tego. Na razie czuję, że
moją misją jest praca w Polsce. Nie mówię że nie, może
kiedyś się to zrodzi, ukształtuje, ale na chwilę obecną,
nie.
J. Z.
Rozpoczął Ksiądz studia licencjackie na Papieskim
Wydziale Teologicznym, czy zamierza je Ksiądz
kontynuować?
Ks. M.
Te studia podjąłem z duchowości chrześcijańskiej, ale
również żeby mieć więcej do zaoferowania ludziom, by
poprzez wiedzę rozwijać najpierw swoją wiarę a później
także wiarę innych ludzi. To był cel, i to chciałbym w
jakiś sposób ukazywać w duszpasterstwie. Również nie
rozmyślałem nad tym czy chciałbym prowadzić
działalność bardziej naukową, akademicką, bo to też
wielu księży prowadzi i wspaniale to czyni, ale jak na
razie nie widzę w tym siebie. Bardziej widzę siebie
w zwykłym duszpasterstwie, choć nie ukrywam, że może
kiedyś... Pan Bóg ma swoje plany. Jeżeli byłaby, na
przykład jeszcze okazja kontynuować studia, to chętnie
bym z niej skorzystał, też dla takiego własnego rozwoju
i zdobywania nowych doświadczeń i nowej wiedzy.
W Pabianicach nie ma niestety takiej możliwości. Z tego
co wiem, jest jakaś filia – Instytut Teologiczny, który
podlega
pod
Uniwersytet
Stefana
Kardynała
Wyszyńskiego w Warszawie.
E.M.
Czy ma ksiądz jakieś oczekiwania wobec parafian,
których opuszcza?
Ks. M.
Nie chciałbym, żeby zdarzyło się coś takiego, że ktoś się
wycofa z parafii tylko dlatego, że ksiądz odszedł. To
byłaby dla mnie na pewno osobista porażka, np. taka
sytuacja, że jakiś ministrant przestanie chodzić do
kościoła, bo nie ma księdza, czy ktokolwiek z innej
grupy, czy gdyby na ten przykład odszedł ktoś z redakcji,
to by mnie to bardzo zasmuciło. Takie właśnie jest moje
oczekiwanie.
Przede wszystkim zawsze starałem się głosić Pana Boga,
nie siebie. W jakimś stopniu na pewno to się udało,

gdzieś pewnie zadziałałem źle, ale dla mnie
najważniejsze jest by zawsze głosić Chrystusa a zmiana
parafii będzie takim dobrym sprawdzianem tego.
Czasami są sytuacje, że odchodzi ksiądz i zaraz za nim
odchodzi pół parafii, ale to jest porażką dla tego kapłana.
To znaczy, że źle posługiwał, albo w złym kierunku szło
jego posługiwanie. Przede wszystkim chciałbym, żeby Ci
wszyscy ludzie zostali i bardzo ochoczo przyjęli nowego
księdza, księdza Tomasza i żeby dalej współpracowali,
a kontakt możemy przecież utrzymywać cały czas.
I takim oczekiwaniem jest jeszcze może to, że się zbierze
grupa chętnych, którzy przyjadą z pielgrzymką do
Pabianic, do Łodzi. Pabianice to miasto, z którym
związany jest Maksymilian Maria Kolbe, więc jest okazja
do zorganizowania pielgrzymki.
E. M.
Pewnie tak się stanie (uśmiech).
Na pewno będziemy tęsknić za Księdzem. Prosimy o jakieś
przesłanie, myśl ku pokrzepieniu, na „do widzenia’, bo
przecież ksiądz nas odwiedzi?
Ks. M.
Oczywiście, mam nadzieję, że odwiedzę. Już wielu ludzi
mnie zaprasza, żeby przy różnych okazjach być.
Jakaś myśl? Dla mnie wzorem kapłana z osób żyjących,
jest Papież Benedykt XVI. Pamiętam, że mottem Jego
pielgrzymki do Polski w 2006 roku były słowa „Trwajcie
mocni w wierze”. Ta pielgrzymka była umocnieniem dla
nas Polaków, i chciałbym rzeczywiście to przesłanie
zostawić – Trwajcie mocni w wierze.
Ma ksiądz zdolności organizacyjne, czy myślał Ksiądz
kiedyś o tym, żeby pracować w mediach katolickich,
w radiu, telewizji?
Ks. M.
Jestem otwarty na takie rzeczy. Miałem wystąpienia
w telewizji i w radiu, zatem były to pierwsze kroki ku
pracy w mediach. Nie myślę o tym w takim znaczeniu.
Jeżeli otrzymałbym taką propozycję na pewno bym ją
rozważył, nie uciekałbym przed tym, bo uważam, że
dzisiaj, szczególnie kapłani, powinni być dobrze
przygotowani i otwarci na współpracę, by w ten sposób
być bliżej ludzi, a trzeba być dobrze przygotowanym,
ponieważ manipulacji nie brakuje. Tym bardziej trzeba
umieć się wypowiedzieć, mieć silne argumenty i być
czujnym, żeby to co się mówi nie zostało źle
przedstawione, „skrzywione”, żeby prawdziwy obraz nie
został zastąpiony jakimś kłamstwem. Muszę przyznać, że
lubię, gdy ludzie współpracują w zespołach, wspólnie
tworzą jakieś dobro. Dobrze się w tym czuję.
J. Z.
Gdyby Ksiądz miał teraz porównać
oczekiwania, które Ksiądz miał
przed przyjściem do naszej parafii z
oczekiwaniami, które teraz Ksiądz
nosi w sercu w stosunku do nowej
parafii, to czym one się różnią, jeśli
się różnią?

Ks. M.
Przychodząc
tu
miałem
oczekiwania
takiego
„świeżutkiego” księdza bez doświadczenia spowiedzi,
bez doświadczenia prawdziwej katechezy, bez
doświadczenia głoszenia kazań, pracy z różnymi
grupami duszpasterskimi. Tego doświadczenia mi
brakowało. Teraz już pewnie ta „świeżość” częściowo
zanikła. Cztery lata przyniosły doświadczenie,
a oczekiwania są te same: by nigdy nikogo nie zrazić, ale
„przyciągać” do Pana Boga, by w pełni zaangażować się
w posługę kapłańską, coś ludziom zaoferować, aby oni
chcieli przyjść, zwłaszcza ludzie młodzi. Z reguły jest tak,
że młodzi księża są bardziej zaangażowani
w duszpasterstwo dzieci, młodzieży i ja tego też tu
doświadczyłem i z tego co wiem, podobnie będzie w
Pabianicach. Ogólnie oczekiwania są te same, tyle że idąc
tu byłem skupiony bardziej na tej „świeżości” młodego
kapłana, wtedy jeszcze miałem też dwadzieścia parę lat,
dzisiaj już trzydzieści parę (uśmiech), a do Pabianic idę z
doświadczeniem tych czterech pierwszych, ale chyba
najważniejszych lat kapłańskich. Będę to mógł zanieść
tam, do Pabianic.
J. Z.
Patrząc na to, że przyjmie Księdza znów ks. Kapias, to
początek, a właściwie koniec, staje się początkiem.
Ks. M.
Poniekąd tak.
J. Z.
Czy ma Ksiądz może jakieś szczególne plany, co do
swojej posługi w nowej parafii czy może chce Ksiądz
doświadczenia z tej parafii „przenieść” do Pabianic?
Ks. M.
Na pewno będę chciał przenieść doświadczenie tego, co
się udało zrobić, tego, co mogłem na przykład zrobić
lepiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o katechizację, pracę
z grupami, np. Liturgiczną Służbą Ołtarza. Na pewno
będę chciał również, te rzeczy, które tu robiłem, robić
tam, np. może będzie możliwość projekcji filmów. Wiem,
że publikowana jest tam gazetka parafialna, nie wiem
kto ją prowadzi, ale jeśli będzie taka potrzeba to również
będę chciał się zaangażować, będę się starał wspomagać
istniejącą.
J. Z.
Czy może nam Ksiądz jeszcze na koniec powiedzieć coś o
swoim następcy?
Ks. M.
Ksiądz Tomasz to bardzo pozytywna osoba, jest
otwarty, serdeczny. Bardzo dobrze śpiewa, gra na
gitarze. Na pewno będzie się tu bardzo dobrze czuć
i dużo dobrego zrobi. Jest spokojny, stateczny.
Prowadził też scholę i ministrantów.
Bardzo Księdzu dziękujemy za rozmowę i życzymy by
także Ksiądz dobrze się czuł w Pabianicach. Szczęść
Boże!
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POCZET ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH RODZINY WINCENTYŃSKIEJ– 7-8/24…
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
Św. Katarzyna Laboure oraz Barbara Samulowska zdziałały wiele w
Zgromadzeniu Misji, ale najbardziej zasłynęły z faktu, że żyły światłach
Maryi…
ŚW. KATARZYNA LABOURE
Wspomnienie św. Katarzyny Laboure – 28 listopada
Urodzona w 1758 roku, w Burgundii, Katarzyna Laboure, zwana Zoe,
straciła jako dziecko matkę i wówcas zwróciła się do Maryi, aby została jej
Matką. Zawsze uważała, iż jej powołanie to życie zakonne. Wielokrotnie w
snach objawiał jej się kapłan, który sam odprawiał w kościele mszę i nalegał,
aby Katarzyna się zbliżyła. Na jawie, gdy gościła w pensjonacie dla bogatych
dam, spostrzegła na ścianie jego portret i dowiedziała się, że to Wincenty a Paulo. W roku 1830 wstąpiła do zakonu w Paryżu,
gdzie doznawała wizji, głównie z Maryją Niepokalaną, z czego najsłynniejsza wizja, pochodząca z 27-go listopada 1830 roku,
dotyczyła tego, aby wybiła i rozpowszechniła medalik. Cudowny Medalik, bo tak go nazwano, z jednej strony zwiera wizerunek
Maryi z hasłem: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, z drugiej strony zawiera wizerunek
Serca Jezusa Chrystusa i Serca Maryi Niepokalanej. Katarzyna zmarła w 1933 roku, wówczas ogłoszono to, co trzymała
w tajemnicy, że to ona została zaszczycona objawieniami maryjnymi, Pius XI wyniósł ją w 1933 roku do chwały
błogosławionych, a Pius XII w roku 1947 do chwały świętych.
Przesłanie św. Katarzyny Laboure:
 Wybicie oraz rozpowszechnienie Cudownego Medalika oraz utworzenie Stowarzyszenia Dzieci Maryi.
 Oddanie Bogu i Matce Bożej.
BARBARA SAMULOWSKA
Wspomnienie Barbary Samulowskiej – trwa proces beatyfikacyjny
Barbara Samulowska, podobnie jak Katarzyna Laboure, to osoba, która znalazła się w światłach Maryi Niepokalanej.
Urodzona w 1865 roku, na Warmii i Mazurach, Barbara Samulowska, wraz z kuzynką, Justyną Szafryńską, chodziły
w Gietrzwałdzie na miejsce, gdzie objawiała im się Maryja Niepokalana, aby jednak nie prześladowano dziewcząt umieszczono je
w domu sióstr zakonnych w Lidzbarku Warmińskim, a z czasem w Chełmnie, aż wreszcie w Paryżu, gdzie rozpoczęły nowicjat.
Barbara Samulowska przyjęła imię zakonne Stanisława i w 1885 roku wyruszyła na misje do nawiedzanej trzęsieniami ziemi
Gwatemali, gdzie ciężko służyła w Szpitalu Głównym. Zmarła w roku 1950 na raka, zaś w roku 2005 rozpoczął się jej proces
beatyfikacyjny.
Przesłanie Barbary Samulowsiej:
 Propagowanie duchowości maryjnej
 Godzenie modlitwy z zajęciami codziennymi, czyli troska o kontemplację i działanie.

„Święta nie z powodu objawień Maryi, ale ”z powodu służby Jezusowi Chrystusowi”.
(Pius XII o Katarzynie Laboure)
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 i projekt okładki: Katarzyna Zielińska
Zdjęcia: Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak, Wojciech Wajda, Paweł Piszczek, Maciej Mroczek, Piotr Tynecki,
Studio Radek, www.radiovaticana.va, archiwum parafialne
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46, tel. 71 342 69 70
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