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Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
J 11, 25

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

Ponad dwa miesiące temu skończyły się
kolejne wakacje… mam nadzieję, że dla
wszystkich naszych Parafian były udane.
Wróciliśmy do naszych domów, mieszkań,
obowiązków, zajęć, do naszej parafii a z nami cały
bagaż przeżyć, wspomnień, które niech owocują
dobrem a może warto też podzielić się czymś
i napisać o tym w gazetce. Witam zatem
Wszystkich Czytelników na początku nowego
roku szkolnego, roku formacji i budowania
wspólnoty rodzinnej, parafialnej, szkolnej…
witam dzieci, młodzież, dorosłych i tych, którzy są
z nami zawsze duchowo, schorowanych,
przykutych do łóżka, których szczególnie
pozdrawiam i zapewniam o naszej modlitwie.
Skoro rozpoczynamy nowy etap pracy i formacji
to chcę na starcie dedykować nam wszystkim
krótkie opowiadanie.
Otóż pewien młodzieniec podszedł
i zwrócił się do mędrca i nauczyciela: „Powiedz mi
proszę jakieś słowo”. Po chwili ciszy mędrzec
powiedział tak: „ Kiedy człowiek kocha i wie,
że jest kochany jest osobą najszczęśliwszą na
świecie”. „Ale jak nauczyć się kochać?” zapytał
młodzieniec z oczami pełnymi entuzjazmu. „Ba”,
odpowiedział mędrzec, „ zacznij praktykować
następujące reguły i zasady:
1. Nie dawaj innym fałszywego obrazu
samego siebie.
2. Mów zawsze „tak” kiedy jest tak, i „nie”
kiedy jest nie.
3. Dotrzymuj zawsze danego słowa, także i
przede wszystkim, kiedy to kosztuje.
4. Nie szufladkuj osób na dobre i złe,
głupie i inteligentne, sympatyczne i
niesympatyczne.
5. Przyjmuj innych nie tylko z ich zaletami
ale także z ich wadami.
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6. Praktykuj przebaczenie. Podejmuj
relacje mimo rozczarowań, zdrady.
7. Dawaj zawsze innym cząstkę Boga,
nieba, bez ukrywania swoich braków.
8. Ucz się mówić ‘przepraszam’ kiedy
wiesz, że się pomyliłeś.
9.
Dziel
się
swoimi
przyjaciółmi
i zwyciężaj zazdrość.
10. Dawaj innym nawet wtedy jeśli inni
‘nic’ nie mogą dać tobie.”
Młodzieniec
obdarzając
mędrca
spojrzeniem, które w międzyczasie posmutniało,
powiedział:
„ Piękne są te reguły ale trudno nimi
żyć!” „Dlaczego, kto ci powiedział, że miłość jest
łatwa?”, odpowiedział mędrzec. „Nie istnieje
łatwa miłość, po niższej cenie… Nie istnieje coś
takiego jak łatwe szczęście, które można kupić po
obniżonej cenie. Wszyscy szukają miłości,
ale nieliczni są gotowi płacić prawdziwą cenę,
aby ją posiąść: wytrwałość i poświęcenie! Ty
prosiłeś mnie o słowo. Powiedziałem ci o wiele
więcej. Wyjaśniłem ci jak w praktyce wypełniać
słowo z Ewangelii. Wskazałem ci Drogę, Prawdę
i Życie. Daję ci ziarno Słowa Bożego. Teraz
zależy od ciebie jak wielkie jest twoje
pragnienie, by kochać i być kochanym
i twoje pragnienie, aby być szczęśliwym.
Życzę zatem Wszystkim i sobie, zapału do
pomnażania dobra, do budowania wspólnoty, do
tworzenia, do nauki, do wzrastania w wierze,
nadziei i miłości. W psalmie 62 czytamy; „Jak
spieczona zeschła ziemia w czas posuchy wody
łaknie…”. Po tych kilku miesiącach suszy, chyba
lepiej dostrzegamy rozumiemy to niesamowite
pragnienie zeschłej ziemi. Takiego wielkiego
pragnienia miłości i szczęścia, zdobywanych po
prawdziwej cenie życzę.
Ks. Stanisław

NIEDZIELNA EWANGELIA...
1 XI – Mt 5, 1 – 12a
8 XI – Mk 12, 38 – 44
15 XI – Mk 13, 24 – 32
22 XI – J 18, 33b – 37
29 XI – Łk 21, 25 – 28. 34 – 36.

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

LISTOPAD 2015
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
INTENCJA OGÓLNA: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również
z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
INTENCJA MISYJNA: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im
w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Łukasza 21, 25-36 Przyjście Chrystusa.
Jezus roztoczył przed słuchającymi Go uczniami i tłumem wizję wydarzeń budzących grozę. Strach miał
napełniać serca tych, którzy słuchali słów Jezusa zapowiadającego wielkie spustoszenia i ogromne
zniszczenia. Na końcu niebo i ziemia ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą
i chwałą. Również i my możemy dziś odczuwać niepokój i lęk, widząc dokonujące się na naszych oczach
gwałtowne przeobrażenia polityczne, społeczne, konflikty zbrojne czy kataklizmy w postaci trzęsień ziemi,
pożarów, tajfunów lub powodzi. Gdy stoimy w obliczu tych dramatycznych wydarzeń, często nasuwa nam
się myśl, czy Duch Święty pragnie w ten sposób pouczyć nas o zbliżającym się czasie przyjścia Chrystusa
po swoich wiernych, aby razem z Nim weszli do wiecznej chwały: A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Nie powinna przerażać nas myśl
o spotkaniu z Chrystusem twarzą w twarz. Jezus poleca nam czuwać nad naszym sumieniem i być zawsze
gotowymi na przyjście Zbawiciela, który pragnie być zaproszony do naszych serc, aby w nich zamieszkać.
Obecność Jezusa w naszym sercu kończy się w momencie popełnienia grzechu śmiertelnego,
ale codzienny rachunek sumienia i żal za grzechy pozwolą127na nowe zaproszenie Boga. Pismo św.
wyraźnie mówi o przyjściu Jezusa w godzinę naszej śmierci i przy końcu czasów, a my musimy być gotowi
na to spotkanie.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie (Łk 21, 36).

ZADANIE APOSTOLSKIE NA LISTOPAD: Ustawiczna modlitwa m.in. przez pełnienie woli Bożej
(nawiązanie do listopadowej perykopy biblijnej).
PATRONKA MIESIĄCA LISTOPADA: Św. Katarzyna Labouré (28. listopada)
Św. Katarzyna Labouré urodziła się 2. maja 1806 r. w miejscowości Fain-les-Moutiers w Burgundii jako
dziewiąte z jedenaściorga dzieci państwa Labouré. Gdy miała 9 lat, zmarła jej matka, którą od 11 roku
życia musiała zastąpić w pracach gospodarskich. W 24 roku życia wstępuje do Zgromadzenia Sióstr
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Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Po przybyciu do Paryża na ul. du Bac miała słynne objawienia.
W czasie objawienia z dn. 27. listopada Matka Boża poleciła św. Katarzynie wybicie medalika według
ukazanego w objawieniu wzoru. Napis, który otaczał postać Najświętszej Panienki, przyczynił się
do przyśpieszenia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. Św. Katarzyna Labouré zmarła w
1876 roku jako wzór pracowitości i skromności. Zasłynęła powiedzeniem: Ręce przy pracy, serce przy
Bogu. W poczet błogosławionych została zaliczona w roku 1933, a w 1947 r. papież Pius XII ogłosił
ją świętą.
Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy uczyli się przekraczać granice dobroci i miłości, i odważali się z pokorą
widzieć wsparcie Jezusa na naszej drodze ku świętości.

„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat,
lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło,
bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła,
aby nie potępiono jego uczynków.

Kto spełnia wymagania prawdy,
zbliża się do światła,
aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”
(J 3, 19-21).
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KULTURA CHRZEŚCIJAŃSKA...
SZTUKA SAKRALNA…
Trzy polskie Madonny
Zdając sobie sprawę z licznych wizerunków Madonn na ziemiach polskich, nasuwa się na myśl
stwierdzenie, że naród polski to naród o mentalności średniowiecznej. W średniowieczu bowiem lud z
jednej strony czuł trwogę przed podstępnym Szatanem, a z drugiej strony czuł trwogę przed potężnym
Bogiem, dlatego kierował się ku Matce Bożej, uchodzącej za łagodną Pośredniczkę. W Polsce występuje
zatem wielki kult Matki Bożej, a trzy jej wizerunki: Częstochowska, Licheńska oraz Ostrobramska –
których nazwy pochodzą od miejsca objawień maryjnych – królują w największej chwale.
Madonna Częstochowska
„Pod Twoją obronę uciekamy się Matko Częstochowska, Pani,
Królowo nasza” (Henryk Sienkiewicz).
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, czy inaczej Ikona
Matki Bożej Częstochowskiej, to najbardziej rozpoznawalny
symbol chrześcijaństwa w Europie Środkowej. Zanim trafił do
Polski, do klasztoru paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie,
wędrował po Czechach, Bułgarii i Rusi. Choć według legendy
malowidło zostało wykonane przez Świętego Łukasza na desce
pochodzącej ze stołu, na którym spożywała posiłki Święta
Rodzina, to badania datują jego powstanie na okres późnego
średniowiecza oraz wskazują na nim trzy warstwy malarskie:
pierwszą z XIII wieku, drugą z XIV wieku i trzecią z wieku XV, gdy
to dokonano konserwacji po jego rabunku przez Husytów.
Matka
Boża
Częstochowska,
zwana
Czarną
Madonną,
przedstawiona została tak,
jak wiele tego typu
wizerunków, tzn. jako
Madonna z Dzieciątkiem. Do charakterystycznych elementów
należą nimby, wokół głów Madonny i Dzieciątka, czyli
kontrastujące z dość ciemnym tłem jasne otoczki oznaczające
niebiańskie światło. Zwróconych do nas, Matkę Bożą trzymającą
Dzieciątko oraz Dzieciątko trzymające książkę i unoszące rękę w
geście błogosławieństwa, cechuje zamyślenie, zatroskanie i
powaga.
Madonna Licheńska
„Kto do Lichenia przyjedzie, ten tego miejsca nie zapomni, i
będzie do niego powracać, tak jak powraca się do rodzinnego
domu, zwłaszcza gdy mieszka w nim Kochana Matka” (Anonim).
Obraz Matki Bożej Licheńskiej, to świadectwo obecności
chrześcijaństwa na ziemiach polskich od 996 roku, gdy to Polska
przyjęła chrzest od Czech. Został zawieszony w największej w Polsce bazylice, w Licheniu. Pochodzące z
XVIII wieku malowidło, znalazł i przybił do drzewa w lesie ranny żołnierz, Tomasz Kłossowski, któremu
Madonna nakazała znaleźć wizerunek najwierniej Ją przedstawiający, natomiast modlącemu się przy nim
pasterzowi, Mikołajowi Sikatce, zapewniła o opiece nad narodem w nadchodzących ciężkich czasach.
Matka Boża Licheńska, zwana Bolesną Królową Polski, przedstawiona została dość specyficznie,
bo jako Madonna bez Dzieciątka. Madonna z orłem na piersi i aniołami nakładającymi na Jej głowę
koronę, otoczona została szatą z roślinnymi ornamentami oraz symbolami Męki Pańskiej, takimi jak
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ciernie, bicze, gwoździe, czy włócznia. Matka Boża z pochyloną głową, sprawia wrażenie pogrążonej w
melancholii, jakby rozważała Mękę Swojego Syna.
Madonna Ostrobramska
„Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej
świecisz Bramie.[…] Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś
cudem,[…] Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono” (Adam
Mickiewicz).
Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej to jeden z symboli
chrześcijaństwa wśród krajów słowiańskich i bałtyckich, czczony
przez
wyznawców
rzymskiego
katolicyzmu,
greckiego
katolicyzmu oraz prawosławia. Wizerunek, nad którym niemal od
początku opiekę sprawuje Zakon Karmelitów Bosych, znajduje się
w bramie wjazdowej do miasta pełniącej rolę kaplicy, w Wilnie –
obecnie teren Litwy, dawniej Rzeczpospolitej Obojga Narodów –
Polski i Litwy. Malowidło okrzyknięte cudownym, powstało w
XVII wieku, a jego kult rozprzestrzenił się błyskawicznie.
Matka Boża Ostrobramska, zwana Matką Miłosierdzia,
akcentuje Miłosierdzie, czyli jeden z najważniejszych, obok
Wszechmocy i Sprawiedliwości, przymiotów Bożych. Madonna
przedstawiona jest na księżycu, otoczona promieniami słońca
i wieńcem z gwiazd dwunastu, co odwołuje się do księgi
Apokalipsy, gdzie przedstawiona w taki sposób Niewiasta,
okazuje się Nową Ewą, czyli Matką Boga i Pogromczynią Szatana. Pełna dostojeństwa i majestatu, ze
schyloną głową i złożonymi do modlitwy rękoma Madonna nie trzyma Dzieciątka, bo prawdopodobnie
dopiero Go oczekuje, choć według innej interpretacji opłakuje Syna, którego już straciła.
Grzegorz Sobczak
MODLITWA...
Dziękuję
Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu
za to że nie jest całym człowiek pojedynczy
a oczy nagle bliskie i niebezimienne
za glos niedawno obcy a teraz znajomy
za to że nie ma czasu by pisać list krótki
więc dlatego się pisze same tylko długie
choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym
i miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi
że nie można Cię zabić w obronie człowieka
Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzać siebie
a wszystko co nieważne najważniejsze
za pytania tak wielkie że już nieruchome

ks. Jan Twardowski
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ŚWIADECTWO...
Zawsze jest czas na dawanie
świadectwa, toteż dzielimy się z Wami
świadectwem, które napisała nasza siostra
Rafaela. Jest ono przykładem, jak Pan
prowadzi.

Historia odkrywania mojego powołania
jest ściśle związana z osobą świętego Franciszka.
Pewnego dnia poszłam do spowiedzi do
Kościoła kapucynów na Poczekajce w Lublinie.
Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec zaproponował,
żebym przyszła na spotkanie Młodzieży
Franciszkańskiej. Wcześniej zetknęłam się z
różnymi grupami modlitewnymi, z różnych
duchowości. Postanowiłam zobaczyć czym
charakteryzuje się duchowość franciszkańska.
Przychodziłam regularnie na spotkania.
Poznałam etapy nawrócenia św. Franciszka,
uczyłam
się
słuchania
Słowa
Bożego,
odkrywałam piękno Liturgii Godzin. W moim
sercu nasilało się wołanie do Jezusa, by pokazał
mi, co mam czynić, gdzie jest moje miejsce w tym
świecie.

Pan wzywa mnie do swojej służby na wzór św.
Klary, że następnego dnia poszłam do o.
Franciszka (tego, u którego się spowiadałam) i
powiedziałam, że mam powołanie do klarysek.
On popatrzył na mnie i powiedział: no dobrze,
ale do jakich? A ja na to, że nie wiem do jakich,
ale to na pewno będą klaryski. Kazał mi się dalej
modlić o światło Ducha Świętego.
Życie płynęło dalej. Codzienna praca w
szkole, spotkania na Poczekajce, a w sercu
nieustanne wołanie o światło. Przyszedł wielki
Post i czas rekolekcji. Chodziłam na nauki
rekolekcyjne razem z moimi uczniami. Jednego
dnia
było
wystawienie
Najświętszego
Sakramentu i krótka adoracja w ciszy. Część
młodzieży
modliła
się,
inni
bardzo
przeszkadzali. Usłyszałam w sercu Głos: idź i
uspokój ich! W tym momencie pojawiło mi się w
głowie wiele myśli, że muszę przejść na drugą
stronę, że wszyscy mnie zobaczą, pomyślą, że
jestem nadgorliwa. Pomimo oporów wstałam, by
to uczynić. Gdy wróciłam na miejsce znów
usłyszałam w sercu Głos: Chcę byś całe swoje
życie spędziła przede Mną, na kolanach. Tylko Ja
jestem Tym, przed którym należy zginać kolana.
Wtedy zrozumiałam, że Pan Jezus chce bym była
klaryską, która adoruje Go w Najświętszym
Sakramencie. Znowu poszłam do o. Franciszka,
by go zapytać, czy są takie siostry. Ojciec dał mi
leksykon i powiedział: szukaj. Znalazłam
Klaryski od Wieczystej Adoracji. Ponieważ ojciec
znał wspólnotę sióstr z Bydgoszczy poprosiłam,
by zadzwonił do nich i umówił mnie na
spotkanie.
Po pół roku 15 września 2003 wstąpiłam
do Zakonu. 4 października 2006 r. w
Uroczystość św. Franciszka złożyłam pierwsze
śluby, a 17 września 2011r. w Święto Stygmatów
Św. Franciszka wieczyste.

Pewnego sobotniego wieczoru czytałam
pierwszą w moim życiu książkę o św. Franciszku
i św. Klarze. Było tam napisane, że św. Klara
wraz z siostrami żyły w ubóstwie, ale były
szczęśliwe. Usłyszałam wtedy w moim sercu
zapewnienie, że ja tak jak św. Klara, będę uboga,
ale szczęśliwa. Byłam tak mocno przekonana, że

Patrząc z perspektywy dziewięciu lat życia
zakonnego dziękuję Panu Jezusowi za prostą
wiarę w to, że On pokieruje moim życiem, i że On
wie, co jest dla mnie najlepsze.

S.M. Rafaela od Matki Bolesnej

7

WSPOMNIENA Z WAKACJI...
PIEKARY
W wakacje Liturgiczna Służba Ołtarza brała
udział w rozgrywkach o puchar Księdza
Wizytatora. Młodzież z całej Polski rywalizowała
między sobą w różnych konkurencjach, na
przykład: w piłce nożnej, biegach, piłkarzykach,
siatkówce plażowej, szachach i wielu innych.
Każdy dzień rozpoczynał się i kończył wspólną
modlitwą. Ostatniego dnia odbyło się uroczyste
podsumowanie oraz rozdanie nagród. Wszyscy
świetnie się bawili niezależnie od tego czy
wygrali puchar, medal, czy też nie.
Arleta Gosławska

W wyjeździe wakacyjnym do Piekar
uczestniczyło sporo osób z naszego parafialnego
LSO . Obecność tam jest głownie związaną z
turniejem o szerokiej skali dyscyplin
sportowych. Jednak jest to też czas poświęcony
Bogu. Modlitwa, wspólna Eucharystia,
rozważanie Słowa Bożego, adoracja
Najświętszego Sakramentu – to wszystko miało
pomóc nam pogłębić naszą relacje z Bogiem .
Jak przystało na turniej sportowy nie obeszło się
bez rywalizacji z grupami z innych parafii. Do
Wrocławia wróciliśmy z ‘mega’ pozytywnymi
nastrojami oraz dużą ilością indywidualnych
nagród za czołowe miejsca w poszczególnych
kategoriach. Całą imprezę bardzo miło i
przyjemnie wspominamy i z niecierpliwością
czekamy na kolejne wyjazdy .
Bartosz Janda

8

Wakacyjny wyjazd
Schola, jak co roku, brała udział
w rekolekcjach w Piwnicznej Zdrój.
Cóż,
przynajmniej część scholi, bo pojechałam tam
sama. Nie, nie bałam się wsiąść do
PolskiegoBusa, mimo braku opieki i nie zgubiłam
się na dworcu w Krakowie, gdzie musiałam
przesiąść się do Szwagropolu. Co więcej, mój
wyjazd od samego początku dobrze się
zapowiadał. Od razu po wysiadce z pierwszego
autokaru spotkała mnie miła niespodzianka,
a było nią spotkanie z siostrą Jolantą – opiekunką
Szkoły Animatora i najwspanialszą zakonnica na
świecie. Zawsze się uśmiecha i z chęcią pomaga
każdemu. Tym razem, ja zostałam zaproszona do
Domu Sióstr, abym nie musiała siedzieć przez
godzinę na dworcu w oczekiwaniu na odjazd. Ten
czas spędziłam na herbatce i rozmowie z siostrą
Jolantą, która akurat tego dnia wyjeżdżała na
urlop do swojej mamy. Tak się złożyło, że jej
autokar odjeżdżał pięć minut przed moim, więc
odprowadziłam ją na peron, pożegnałam się
i pognałam do swojego środka transportu.
Już po godzinie jazdy zobaczyłam to, za czym tak
bardzo tęskniłam, wspaniałe widoki, góry
z każdej strony i rzeka Poprad towarzyszyły mi do
końca podróży. Jeżeli ktoś marzy o spędzeniu
kilku dni na łonie natury, z całą pewnością polecę
mu Piwniczną Zdrój. Oprócz lasów znajduje się
tam Pijalnia wód mineralnych, do której Dzieci
Maryi udały się już pierwszego dnia,
jak i w kolejne . W końcu to samo zdrowie.
Nas, Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej
było łącznie 52 osoby, a wśród nich dwóch
chłopców. Chociaż cała wycieczka liczyła 63
osoby, bo jeszcze należy dodać animatorki, ks.
Damiana
Wyżkiewicza,
siostry
Iwonę
i Agnieszkę, a także kleryków Pawła i Mateusza,

których miałam okazję poznać na poprzednich
rekolekcjach. Kleryka Pawła chyba wszyscy
kojarzą, bo to on jest gitarzystą zespołu Lazaryści,
który już dwa razy miał okazję zagrać w naszej
parafii.
Oprócz Domu Sióstr Miłosierdzia,
w miasteczku znajduje się również Dom Księży
Misjonarzy, w którym można zarezerwować sobie
pokój na wakacje. My tylko go odwiedziliśmy,
obejrzeliśmy zdjęcia z misji,
do których nam dopowiadano ciekawe historie.
Następnie nasz ksiądz odprawił tam Eucharystię.
Braliśmy również udział we Mszy przy Ołtarzu
Papieskim, jednak aby tam się dostać musieliśmy
najpierw pojechać do Starego Sącza, a później
dojść na miejsce, gdzie Jan Paweł II pojawił się w
1999 roku. Przy okazji zwiedziliśmy miasto
i klasztor Sióstr Klarysek.
Od tego roku w Muszynie (miasteczko
niedaleko Piwnicznej) otwarte są Ogrody
Biblijne, które wraz z przewodnikiem mogliśmy
zwiedzać. Pani przewodnik nie mówiła nam
o każdym eksponacie, bo było ich po prostu
za dużo. Jeżeli ktoś chciałby zwiedzić cały park
sam, również może. W dodatku za pieniądze
unijne wybudowano Ogrody Zmysłów. Każdy
może tam wejść do strumyczka, powąchać
kwiaty, czy zjeść owoce z drzew.
Piwniczna-Zdrój to miejsce gdzie dorośli
odpoczywają na urlopie, a dzieci na rekolekcjach
zwiedzając, chodząc po górach, śpiewając nowe
piosenki i najważniejsze, poznając Młodzież
Maryjną z innych miast. Jest to dobry sposób
na spędzenie wakacji poza domem, bawiąc
się i ucząc z nowymi przyjaciółmi.

Julia Cypryjańska
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Z ŻYCIA PARAFII...

Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego
„ Wdzięczni za dar powołania Apostolatu Maryjnego pielgrzymujemy do naszej Matki”

To hasło 35 Ogólnopolskiej pielgrzymki
Stowarzyszenia
Cudownego
Medalika
(Apostolatu Maryjnego), która odbyła się dnia 25
lipca 2015 r. Wówczas, grupą około 30 osób wraz
z ks. Andrzejem, wyruszyliśmy z Wrocławia na
Jasną Górę. Podróż upłynęła nam szybko - na
śpiewaniu Godzinek, pieśni Maryjnych i
odmawianiu Różańca świętego.

Ja także noszę Cudowny Medalik.

Na Jasną Górę przybyły osoby, które nie tylko
osobiście doznały szczególnych łask za przyczyną
Cudownego Medalika, ale które na co dzień
zaangażowane są w propagowanie noszenia
medalika z wizerunkiem Maryi jako znaku wiary
chrześcijańskiej i pobożności Maryjnej.

Przed Eucharystią pielgrzymi wysłuchali
konferencji wygłoszonej przez bp W. Szlachetkę.
W homilii biskup przypomniał, że całe dzieje
naszego narodu i państwa są związane z opieką
Maryi. Świadczy o tym nieustanne uciekanie się
pod Jej obronę i łaski jakie przez Jej
wstawiennictwo otrzymują wierni.

Centralnym punktem pielgrzymki była sobotnia
Msza św. na Jasnogórskim Szczycie, podczas
której nastąpiło uroczyste przyjęcie nowych
członków do Stowarzyszenia Cudownego
Medalika. Z naszej grupy do Stowarzyszenia
została przyjęta pani Teresa.

Do Wrocławia wróciliśmy po godz. 19-stej.
Z pielgrzymki na Jasną Górę wróciłem pod
dużym wrażeniem, zadowolony, szczęśliwy i
wypełniony Łaską Bożą.
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Eucharystii, która rozpoczęła się o godz.
13.30
przewodniczył
biskup
pomocniczy
archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka,
koncelebrowali duszpasterze Stowarzyszenia na
czele z ks. Jerzym Basajem – dyrektorem
krajowym Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Józef Ressel

PRZEMYŚLENIA PARAFIAN...
Moja operacja

Okres oczekiwania na operację stawów
kolanowych trwał 7 lat. Ucieszyłam się, gdy
poproszono mnie o zgłoszenie się do szpitala na
ulicę Borowską, na oddział ortopedyczny.
Po badaniach i prześwietleniach zadecydowano o
przeprowadzeniu operacji gorszego kolana
prawego.
Przed operacją chodziłam do kaplicy by się
pomodlić przed Najświętszym Sakramentem.
Kaplica w tym szpitalu jest duża i pięknie
wyposażona. W niedzielę podczas Mszy świętej
ksiądz
poprosił
chorych,
którzy
mieli
zaplanowane operacje na ten tydzień by pozostali

celem udzielenia im Sakramentu Chorych.
Zebrała się nas spora grupa.
Po modlitwach poczułam się podniesiona na
duchu i bardziej przygotowana do operacji, która
odbyła się 15 czerwca 2015 r. Operacja była
bardzo ciężka z powodu dużej gonartrozy i
przykurczu kolana. Wykonano całkowitą
alloplastykę stawu kolanowego i plastykę ścięgna
mięśnia czworogłowego, tak że noga się
wyprostowała.
Po operacji byłam bardzo osłabiona i obolała,
podobnie jak inne Panie w naszym pokoju. Na
naszej sali słychać było tylko jęki i wzdychania „o
Boże, o Jezu”.
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Jestem bardzo wdzięczna i dziękuję panu
doktorowi Arturowi Krawczykowi za trud,
wysiłek i serce, które włożył, aby dobrze
przeprowadzić operację. Pragnę również
podziękować innym lekarzom i całemu
personelowi szpitalnemu za poświęcenie i opiekę.
Obecnie kontynuuję w domu rehabilitację, którą
mi zalecono. Chodzę o jednej kuli i czekam na
wezwanie na operację drugiej nogi. Dziękuję

księżom i parafianom z kościoła p.w. Św. Józefa
Rzemieślnika, którzy modlili się o moje zdrowie i
za odprawioną Mszę świętą dziękczynną.

Bóg zapłać!
Genowefa Śpiewak

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
Bo Jego łaska trwa na wieki.”
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KOŚCIÓŁ I KULTURA...
PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE STAWIA NA KULTURĘ
Jeden jedyny kościół, który wziął udział w Nocy Muzeów w ramach
Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz jeden z wielu kościołów, który
wziął udział w Nocach Kościołów. Kościół św. Józefa Rzemieślnika przy
Zgromadzeniu Misji św. Wincentego a Paulo na Przedmieściu Oławskim
– bo chodzi właśnie o niego – udowodnił w roku 2015, że kulturę można
szerzyć zarówno w dzień, jak też w nocy. Kościół ponadto udowodnił, że
oprócz odprawiania mszy, nabożeństw i obrzędów kultu, z powodzeniem
może być miejscem, które przyczynia się do szerzenia ubogacającej naszą
naturę kultury.
Debiut Nocy Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów
16-go maja 2015 po raz pierwszy w naszym kościele ruszyła Noc
Muzeów. S. Kazimiera Wawrzynów, która podczas niej odnosząc się do
pytania: Czy kultura koniecznie wpływa na zbawienie stworzenia?
stwierdziła, że „Kościół św. Józefa Rzemieślnika uratował honor
Kościoła, bo jako jeden jedyny spośród wszystkich kościołów wziął udział
w wydarzeniu”. Noc Muzeów to wydarzenie kulturalne zrodzone w
Niemczech w 1997 roku, związane z ustanowionym w Rosji
Międzynarodowym Dniem Muzeów, które rozprzestrzeniło się po innych
krajach europejskich, m.in.: Francji, Hiszpanii, Czech, Słowacji, czy
Polski. We Wrocławiu Noce Muzeów organizuje się od 2007 roku, a
udział w nich biorą muzea, galerie, kościoły oraz instytucje kulturalne.

Uczestnik Nocy Kościołów
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
– Jacek Zieliński [fot.: Ewa Mazurek]

Uczestnicy Nocy Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów
– Krzysztof Ksiądzyna, Adrian Kaczmarczyk, Tomasz Kmita-Skarsgard, ks. Maciej Mroczek, Agata Ranz, Grzegorz Sobczak,
Wisława Kadyszewska, Radosław Majewski-Szlązak, Roman Płatek, Krystyna Wszelaka [fot.: Ewa Mazurek]
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Na ważną rolę wydarzenia w życiu regionu zwrócił uwagę Radosław Majewski-Szlązak, autor prezentacji
Dzielnica Czterech Wyznań we Wrocławiu – „To wydarzenie stanowi ważny krok nie tylko dla Wrocławia, ale też
dla dialogu ekumenicznego, a kościół św. Józefa Rzemieślnika w ten wieczór pokazał jak może wyglądać autentyczny
i pełen poszanowania dialog ekumeniczny pomiędzy wyznaniami egzystującymi we Wrocławiu”.
Niektórzy zastanawiali się dlaczego kościół św.
Józefa Rzemieślnika zdecydował się na udział w Nocy
Muzeów, skoro od kilku lat uczestniczy już w Nocy
Kościołów. Odpowiedzi na to pytanie udziela
koordynator obu wydarzeń w Parafii, Grzegorz
Sobczak, podczas wykładu: Style w architekturze
sakralnej modernizmu oraz postmodernizmu –
„Kościół oprócz tego, że jest miejscem, w którym
odprawia się msze i nabożeństwa, to tak jak teatr,
opera, czy muzeum, jest też instytucją kulturalną, która
ma potencjał, aby edukować i rozwijać, dlatego
powinno nas ogromnie cieszyć, że tym razem
startujemy nie tylko w jednym, ale aż w dwóch
wydarzeniach kulturalnych naszego regionu”. Choć
przez Muzeum Parafii nie przewinęło się tyle osób, co
Uczestnicy Nocy Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów
– Koło Wokalnej Muzyki Dawnej [fot.: Ewa Mazurek]
choćby przez Muzeum Narodowe czy Etnograficzne –
w końcu wszystkie muzea, które otworzyły wówczas drzwi, stanowiły sporą konkurencję – to nie zabrakło wiernego
grona mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Od 20,30 do 01,00 mogli oni zobaczyć wystawy w muzeum
parafialnym, wysłuchać 4 koncertów i 7 wykładów, a na koniec uczestniczyć w mszy i adoracji do Ducha Świętego.
Wieczór prowadził Adrian Kaczmarczyk, a wystąpili m.in.: Koło Wokalnej Muzyki Dawnej z koncertem
Zapomniane Piękno, Wisława Kadyszewska z koncertem Cudowna Łaska, ks. Maciej Mroczek z wykładem
Pojęcie i klasyfikacja ornatów, Krzysztof Ksiądzyna z koncertem Kinematografia organowa oraz Tomasz KmitaSkarsgard z koncertem Romantyczna muzyka organowa.
„Zarówno czynni, jak też bierni uczestnicy
wydarzenia, mogli przez udział w nim rozwinąć swój
rozum i swoją wiarę, a chyba o to chodzi w wydarzeniach
kulturalnych, w których organizacji Kościół św. Józefa
Rzemieślnika staje się z roku na rok coraz poważniejszą
instytucją” – komentuje wieczór Roman Płatek, autor
prezentacji Perły z Wrocławia – Nadodrze i Przedmieście
Oławskie. „Tegoroczna Noc Muzeów w naszej skromnej,
ale jakże dostojnej świątyni, dostarczyła wielu
niezapomnianych wrażeń, bo wieczór wypełniony
pięknymi koncertami oraz bogatymi w formie i treści
prelekcjami, zwieńczony spotkaniem z Jezusem
Chrystusem podczas Mszy Świętej i Adoracji, minął w
ciepłej, niemal rodzinnej atmosferze” – podsumowała
wydarzenie Krystyna Wszelaka, która podczas swojego Uczestnicy Nocy Kościołów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
– Orkiestra Dęta Hanys Band [fot.: Ewa Mazurek]
wykładu Geneza oraz dzieje Parafii na Przedmieściu
Oławskim stwierdziła: „Oby kolejne Noce Muzeów okazały się równie ciekawe i przyciągnęły wielu gości z naszej
dzielnicy i spoza niej, a sam kościół św. Józefa Rzemieślnika stał się niebagatelną konkurencją dla innych znanych
wrocławskich kościołów”.
Powrót Nocy Kościołów w ramach Europejskich Dni Chrześcijaństwa
26-go czerwca 2015 ruszyła po raz kolejny w naszym kościele Noc Kościołów. Noce Kościołów, na wzór Nocy
Muzeów, organizowane od 2010 roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa, to wydarzenie
kulturalne wywodzące się z Dolnego Śląska a odbywające się w Polsce, w Czechach oraz na Ukrainie. Wiąże się
ono z bogactwem kultur chrześcijańskich: protestanckiej, prawosławnej i katolickiej – przenikających naszą
cywilizację od wielu stuleci. Wydarzenie Nocy Kościołów swoim honorowym patronatem obejmują: Minister
Kultury, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia, czy Arcybiskupi i Biskupi Kościołów
Rzymskokatolickiego, Grekokatolickiego, Protestanckiego i Prawosławnego we Wrocławiu; ponadto wydarzenie
zdobyło w roku 2015 prestiżową statuetkę Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii najlepsza inicjatywa kulturalna.
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Uczestnicy Nocy Kościołów w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
– ks. Eryk Dobrzański, Krzysztof Ksiądzyna, Wisława Kadyszewska, ks. Maciej Mroczek,
Grzegorz Sobczak, Agnieszka Malczewska, Roman Płatek [fot.: Ewa Mazurek]

Tym razem na Przedmieściu Oławskim pojawiło się jeszcze więcej osób, zarówno Parafian, jak też, Gości
przybyłych spoza rejonu, zainteresowanych szeroko promowanym wydarzeniem kulturalnym. Grono prelegentów
też się powiększyło, i choć występują przeważnie ci, których znamy z minionych edycji, to w programie nie
brakowalo też tych, których zobaczyć i usłyszeć mogliśmy pierwszy raz. W bieżącym roku wystąpili: Jacek
Zieliński z wykładem Stworzenie świata – kreacjonizm a ewolucjonizm, Orkiestra Dęta Hanys Band z koncertem
Śladem muzyki Franka Sinatry, Radosław Majewski Szlązak z wykładem Dzielnica Czterech Wyznań, Agata
Ranz i Jakub Zawadzki z koncertem Dzieła literatury organowej, Agnieszka Malczewska z wykładem
Przedmieście Oławskie – dzielnica 7 świątyń i 11 wyznań, Wisława Kadyszewska z koncertem Moja Nadzieja,
Roman Płatek z wykładem Perły z Wrocławia – Nadodrze i Przedmieście Oławskie, ks. Maciej Mroczek z
wykładem Jedność i różnorodność ornatów, Krzysztof Ksiądzyna z koncertem Oblicza organów, ks. Eryk
Dobrzański z wykładem Ikona jako uzdrawiająca kontemplacja dla współczesnej osoby oraz Grzegorz Sobczak z
wykładem Między sacrum a profanum – skandale oraz prawdy w sztuce sakralnej. Czas od 20,30 do 01,00 wypełniło
zwiedzanie wystaw w muzeum parafialnym, w tym 4 koncerty i 7 wykładów, a także Msza św. z Adoracją
poświęcone Sercu Jezusa Chrystusa i Maryi Niepokalanej. Jako ciekawostkę warto dodać, iż Kościół Opieki Św.
Józefa na wrocławskim Nadodrzu, od tego roku również przyłączył się do akcji Nocy Kościołów, a zachęciły go do
tego między innymi zeszłoroczne Noce Kościołów w kościele Św. Józefa Rzemieślnika na wrocławskim
Przedmieściu Oławskim.
***

Noc Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz Noce Kościołów w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa ubogaciły kalendarium roku 2015 naszej Parafii. Czas na jednym i drugim wydarzeniu minął w
klimacie: naukowo-artystycznym za sprawą wykładów i koncertów, sakralnym za sprawą miejsca, a przede
wszystkim, miłym za sprawą uczestników i przybyłych na wydarzenia gości. Najważniejsze jednak, że podczas gdy
otwierały się drzwi muzeów, katedr, czy znanych kościołów, drzwi naszego kościoła nie pozostawały zamknięte.
Dlatego też pozostaje życzyć, aby w roku 2016, gdy wciąż rozwijający się, piękny, nadodrzański Wrocław stanie
się Europejską Stolicą Kultury, wydarzenia te powróciły z jeszcze większą energią… również u nas.
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FOTO-STORY...
POŻEGNANIE KSIĘDZA MACIEJ MROCZKA CM
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ŚW. STANISŁAWA KOSTKI – PATRONA DZIECI I MŁODZIEŻY
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MECZ PIŁKI NOŻNEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
ŚW. JÓZEF RZEMIEŚLNIK VS. ŚW. ANNA - OPORÓW
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SPACER
UZDROWIENIA

ŚRODA
OD 19.30
NISKIE ŁĄKI
SPACER, ROZMOWA,
MODLITWA, SPOWIEDŹ
19

POCZET ŚWIĘTYCH ZGROMADZENIA MISJI – 9/24…
W latach 2015-2016 zapraszamy na ostatnią stronę gazety parafialnej, na której znajdziemy pasjonujący
cykl poświęcony życiu, działalności i śmierci świętych osób związanych ze Zgromadzeniem Misji…
Bł. Dolores Broseta Bonet oraz Szarytki to Męczennice Zgromadzenia Misji, Które pokazały co znaczy
prawdziwe męczeństwo w Jezusie Chrystusie…
BŁ. DOLORES BROSETA BONET
Wspomnienie bł. Dolores Brosety Bonet – 09 grudnia
Urodzona w 1892 roku, w Betera, w Hiszpanii. Uczyła się w Kolegium wywodzących się z Francji Sióstr
Miłosierdzia. Gdy skończyła naukę chciała wstąpić do szarytek, jednak opieka nad starzejącą się matką
opóźniła to o pięć lat. Gdy w końcu zapukała do drzwi sióstr, stwierdzono u niej chroniczną chorobę
objawiającą się częstymi krwawieniami, co
ostatecznie zamknęło przed nią drzwi zakonu.
Mimo to pomagała szarytkom w prowadzeniu
Kolegium pozostając z nimi nieustannie w
ścisłej współpracy. W tym czasie sytuacja w
kraju zaczęła się pogarszać, co doprowadziło
do zmiany aktów prawnych uderzających w
chrześcijaństwo, a zwłaszcza w katolicyzm.
Wreszcie generał Francisco Franco rozpoczął
wojskową rewoltę, która barbarzyńsko
pochłonęła wiele osób oraz obiektów
sakralnych. W 1936 roku siostry zakonne
zaczęły uciekać, po czasie ukryły się u Dolores,
a władze odkrywszy to, wszystkie je
aresztowały i skazały na egzekucję pod ścianą
w Paterna, w Hiszpanii, gdzie też je
pochowano we wspólnym grobie.
Przesłanie bł. Dolores Broseta Bonet:
 Miłość nie istnieje w częściach, lecz w całości – jeśli się kocha, to do końca.
 Męczennicy to uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy pojmują sens umiłowania do końca.
Jadwiga Sobczak
„Jezus Chrystus uprzedził nas w miłości; Męczennicy naśladowali Go w miłości aż do końca”.
(Franciszek o Dolores Brosecie Bonet oraz Szarytkach)
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. Tomasz Dulski CM, Ewa Mazurek, Jacek Zieliński, Michał Chętnik
Projekt okładki: ks. Tomasz Dulski CM
Zdjęcia: Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak, Józef Ressel, ks. Krystian Połomski, ks. Tomasz Dulski CM,
Katarzyna Zielińska, Studio Foto-video „Radek”
Adres redakcji: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46, tel. 71 342 69 70
e-mail: e_rzemieslnik@yahoo.pl
strona internetowa: www.misjonarze-wroclaw.pl
Pismo przeznaczone do wewnętrznego użytku parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu

HD-PRINT STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91
tel. 71 337 58 75, 513 072 100 studio@hd-print.pl
ZAPRASZAMY:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00
w soboty w godz. 9.00 - 14.00
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