ŚWIĘTY JÓZEF
RZEMIEŚLNIK
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu
Nr 10 (43) grudzień 2015 – styczeń – luty 2016

Każdy człowiek jest jak okno:
piękne, wielkie okno z katedry.
Ale czym jest okno, kiedy nie ma
światła?
Boże Narodzenie jest
olśniewającym światłem.
Oto rodzi się Ten, który oświeca
życie każdego człowieka. Także
wtedy, gdy wokoło wydaje się być
tylko ciemność.
Kochani Siostry i Bracia! Po raz
kolejny zapragnijmy mocno i złóżmy nasze życie w świetle bijącym od Nowonarodzonego, aby zajaśniało
wszelkimi kolorami i aby wielu mogło ujrzeć to światło Bożej miłości i miłosierdzia.
Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli... Obfitości Bożych łask!
Życzą: księża parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika .

PLAN WIZYTY KOLĘDOWEJ 2015-2016
28 grudzień PN. Krakowska - cała, Wilcza - cała
29 grudzień Wt. Brzeska nr 16; 18; 18b; 20; 21; 23; 25; 27; 29
30 grudzień Śr. Brzeska nr 31; Chudoby 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15;
2 styczeń Sb.

Chudoby /parzyste/ 6; 8;10; 12; 14;16;18

3 styczeń Ndz.

Traugutta 125; 127; 129; 131/of./ 133of./ 135/of./

4 styczeń Pn.

Traugutta 137/of/; 139; 141; 143; 145

5 styczeń Wt.

Traugutta 122a ; 142; 144; 146; 132; 134; 147

7 styczeń Czw.

Kościuszki 169; 171; 182/of/; 175; 175 a

8 styczeń Pt.

Kościuszki 173/of/; 177; 179; 175 b; 178; 184/of/

9 styczeń Sb.

Kościuszki 176; 180/of/; 186/of/; 188 /of/; 181; 190; 192; 194; 198;

10 styczeń Ndz. Na Niskich Łąkach 2-22; 7-29; 31-45; Na Grobli; Okólna 3-21
11 styczeń Pn.

Okólna 10- 30; Międzyrzecka 1-5; Osiedle

12 styczeń Wt.

Więckowskiego 4; 6; 8; 10; 12; 14;

13 styczeń Śr.

Więckowskiego 16; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34

14 styczeń Czw.

======================================

15 styczeń Pt.

Więckowskiego 3; 5; 15; 19; 21; 23

16 styczeń Sb.

Więckowskiego 25; 27; 29; 31; 33, 35; 37;

17 styczeń Ndz.

Rakowiecka 18-48; 27-45; 50-76

18 styczeń Pn.

/ kolęda dodatkowa na zgłoszenie…/

Na spotkanie kolędowe z księdzem zapraszamy w miarę możliwości wszystkich Domowników. Prosimy o
przygotowanie miejsca tj. ołtarzyka z krzyżem, świeczkami, wodą święconą.
Kolęda w dni powszednie rozpoczyna się od godz. 16.00 , natomiast w soboty i niedziele od godz. 15.00.
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REDAKCJA POLECA...
Polecany film i książka, "które każdy parafianin powinien znać"

"Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość"

W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan Kaczkowski zdradza źródła swojej
niesamowitej energii i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i o polskim
Kościele mówi z odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach.

"Bóg nie umarł"
Bardzo dobra opowieść o studencie, który musi udowodnić
swojemu profesorowi filozofii, że Bóg istnieje. Jest to nie tylko źródło
informacji na temat religii chrześcijańskiej, ale także film, który prowokuje do refleksji
i przedstawia wzruszające historie ludzi takich jak my.

WIERSZ…

Świąteczna gorączka
Nadszedł ten czas zimowy,
Gdy cichną wszystkie rozmowy,
W domu trwają przygotowania,
Sąsiedzi wieszają tony prania.
Każdy się spieszy by kupić prezenty,
Choć niektórym daje Mikołaj Święty.
Obrus, potrawy, gwiazda, Łatek,
A gdzie się podział wigilijny opłatek?
Po opłatek trzeba iść do kościoła,
Tam gdzie Bóg nas do siebie woła.
I choć często wołanie ignorujemy
Zawsze nas przyjmie, gdy tam pójdziemy.
Bo Bóg nas kocha, pomaga w potrzebie,
A gdy przyjdzie czas, ugości w Niebie.
Teraz usiądźmy w rodzinnym gronie
I niech łamią opłatek nasze dłonie.
Marysia Chmielewska
3

REDAKCJA PROPONUJE...

Podajemy propozycje krótkich, wierszowanych życzeń, które można zapisać na kartce lub w SMS'ie :)

"Szczęścia - bo się przydaje,
Zdrowia - bo siłę nam daje
Miłości - jej nigdy nazbyt wiele,
Pieniędzy - żeby być szczęśliwym na ciele,
I Boga - on Ci da najwięcej radości."
"Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia
Życzę Ci wszystkiego najlepszego,
A przede wszystkim zdrowia dużego.
Ono przyczynia się do naszego istnienia."

"Prószy śnieg, śpiewamy kolędy,
Dzieci odwiedza Mikołaj Święty.
Więc tego roku życzenia cieplutkie
Aby nie łapały Cię choroby nawet malutkie."
"Mnóstwa miłości, śmiechu rodziny,
Bez posiadania do kłótni przyczyny,
Samej radości, Świąt miłych,
A przy tym ciepłych i wesołych."

Marysia Chmielewska

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
STYCZEŃ 2016
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY…
INTENCJA OGÓLNA: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i
sprawiedliwości.
INTENCJA EWANGELIZACYJNA: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały
przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.
AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO ...
PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List Św. Jana 2,1-11. Należy zachować przykazania.
ZDANIE DO POWTARZANIA W MIESIĄCU STYCZNIU:
"Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności" (1 J 2,9).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:
Słowa zdania powtarzanego w tym miesiącu pochodzą z Pierwszego Listu św. Jana. Już św. Augustyn zauważył, że list
ten traktuje wyłącznie o miłości. Można powiedzieć, że jest on komentarzem do testamentu Chrystusa, zawartego w
słowach: To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Żaden obowiązek moralny nie został w Pierwszym Liście
św. Jana tak mocno zaakcentowany, jak miłość braterska i miłość wzajemna. Światłość – realizacja przykazania miłości
– sprawia, że ustępuje ciemność grzechu i sił wrogich Bogu. Światłość zwycięży! Światłość określa nowego człowieka,
czytamy o tym także w Liście św. Pawła do Efezjan: Niegdyś byliście bowiem ciemnością, lecz teraz jesteście światłością
w Panu. Choć światłość świata – Chrystus – odszedł, Jego prawdziwa światłość pozostała w słowach Ewangelii. Nikną
ciemności moralne, w których pogrążony był świat pogaństwa. W nawracających się duszach następuje przeobrażenie
moralne i otwiera się nowa era miłości. Tym szczęściem należy dzielić się z tymi, którzy Go nie znają. Człowiek nie
praktykujący bratniej miłości nie jest oświecony światłem chrześcijańskiego objawienia. Ciemność i światłość
wykluczają się, są przeciwieństwami. Ciemność nienawiści brata otrzymuje najsurowszą ocenę. Warunkiem
koniecznym wspólnoty z Bogiem jest życie w miłości braterskiej. Nawet ochrzczeni, nienawidząc brata, działając w
zaślepieniu, zacietrzewieniu, są powodem waśni – poczynając od małych konfliktów z najbliższym otoczeniem po
międzynarodowe konflikty zbrojne.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA STYCZEŃ
Zachowanie największego przykazania miłości Boga i bliźniego.
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PATRONKA MIESIĄCA STYCZNIA: Święta Boża Rodzicielka Maryja (1 stycznia).
Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny jest podstawową prawdą streszczającą i obejmującą wszystkie inne
prawdy maryjne. Ze względu na Boże Macierzyństwo Najświętsza Maryja Panna posiada przywilej Wiecznego
Dziewictwa, jest Niepokalanie Poczęta i Wniebowzięta. Ze względu na swoje Boskie Macierzyństwo jest Pośredniczką
łask, Matką duchową wszystkich ludzi, Współuczestniczką cierpienia zbawczego Jezusa Chrystusa i Królową. Prawda
o Bożym Macierzyństwie N.M.P. jest dogmatem wiary. Naukę o Bożym Macierzyństwie określił sobór powszechny w
Efezie w 431 r. łącznie z nauką o wcieleniu Syna Bożego. Sobór zaaprobował List Św. Cyryla Aleksandryjskiego do
Nestoriusza i przyjął uroczyście jako swój dokument. W Liście tym czytamy, że Syn Boży jest zrodzony według ciała i
dlatego Ojcowie nie wahali się Święta Dziewicę nazwać Bogarodzicielką.

LUTY 2016
INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...
INTENCJA OGÓLNA: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby
go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
INTENCJA EWANGELIZACYJNA: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.
AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO ...
PISMO ŚWIĘTE: Pierwszy List Św. Jana 3, 1-15. Człowiek dzieckiem Bożym.
ZDANIE DO POWTARZANIA W MIESIĄCU LUTYM:
"Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J
3,1).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:
Św. Jan wyraża swój podziw dla wielkiej miłości Boga względem ludzi. Jest to prawdziwie ojcowska miłość. Śmiało
możemy mówić do Niego: Ojcze nasz... Św. Jan zapewnia nas, że przestrzegając tu, na ziemi, praw Bożych – upodobnimy
się do Chrystusa, a w przyszłości będziemy czymś więcej – będziemy do Boga podobni. Zachęca więc św. Jan do
uświęcania się i do udoskonalania życia na wzór Chrystusa. Dziecięctwo Boże zobowiązuje do świętości. Otrzymany na
chrzcie św. Duch Święty sprawia, że człowiek dąży do Boga, a nie do grzechu. Przeciwieństwem świętości jest grzech –
św. Jan ostrzega przed grzechem. Poucza nas, że każdy grzech jest bezprawiem. Chrystus przyszedł na ziemię, aby
zgładzić grzechy, więc kto trwa w Chrystusie, ten ma możność niegrzeszenia. Grzechu dopuszczają się dzieci diabła,
który jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć. Rozważanie doprowadza św. Jana do wniosku, że ludzie dzielą się
na dwie kategorie: na dzieci Boga i na dzieci diabła. Znakiem rozpoznawczym jest braterska miłość. Św. Augustyn
napisał: Mogą się wszyscy żegnać znakiem krzyża świętego, mogą odpowiadać „Amen”, śpiewać „Alleluja”, mogą być
ochrzczeni, uczęszczać do kościołów, budować mury bazylik – jednak nie to odróżnia synów Bożych od synów diabła,
lecz miłość.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LUTY:
Spojrzenie na człowieka jako na dziecko Boże.
PATRONKA MIESIĄCA LUTEGO: Matka Boża z Lourdes (11 lutego).
Gdy Najświętsza Maryja Panna ukazała się skromnej Bernadecie w Lourdes, zapytana przez nią odpowiedziała: "Ja
jestem Niepokalane Poczęcie".
Sanktuarium Niepokalanej położone u stóp Pirenejów stało się świątynią ludzkiego cierpienia. Ojciec Święty Jan
Paweł II polecił w tym dniu obchodzić Światowy Dzień Chorego.
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
Czy człowiek bogaty może być zbawiony?
Któż z nas nie zna fragmentu Ewangelii
Mateusza (Mt 19,19-26) relacjonującego spotkanie
Jezusa z bogatym Młodzieńcem, który zbliżając się do
Niego zapytał wprost: „Nauczycielu, co dobrego mam
czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Jezus mu
odpowiada: „Zachowuj przykazania”. Młodzieniec, nie
do końca usatysfakcjonowany odpowiedzią pyta dalej:
„Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze
brakuje?” Niestety to, co słyszy, jako odpowiedź na swe
kolejne pytanie wielce go zasmuca, bo jak dodaje
Ewangelista, posiadał wiele posiadłości – był
człowiekiem bogatym.
Pewnie dobrze pamiętamy słowa, które były
przyczyną
zakończenia
rozmowy
Jezusa
z
Młodzieńcem: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj,
co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w
niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”
Słowa te jako rada ewangeliczna zasmuciły by i
wielu z pośród nas. Chrystus bowiem wskazuje na
właściwy nie tylko stosunek do wszelkich posiadanych
przez nas dóbr materialnych, ale i ich wartość w
odniesieniu do Dobra najwyższego jakim jest życie
wieczne.
Historia ta jednak w tym miejscu się nie kończy.
Tym razem oczami Ewangelisty możemy ujrzeć
Chrystusa zwracającego się do uczniów i mówiącego te
jakże trudne i jednoznaczne w swej wymowie słowa:
„Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością
wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam
powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.
Podejrzewam, że ilekroć słyszeliśmy te słowa,
tak jak Apostołowie czuliśmy trwogę, któż bowiem z
nas nie posiada nawet najskromniejszego majątku,
który miałby stanowić zabezpieczenie na wypadek
nadejścia trudnych i nieoczekiwanych kłopotów.
Jak czytamy dalej, zatrwożeni Uczniowie
zgromadzeni wokół Jezusa, tak jak i my słuchający tych
słów, z wielkim zakłopotaniem, szukając czegoś, co
choć w części niwelowały by rygoryzm wypowiedzi
Mistrza, dopytują: „Któż więc może się zbawić?” Jezus
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jednak tylko spojrzał na nich i dodał „U ludzi to
niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.
Być może, gdybyśmy nie poszli dalej i nie
śledzili kolejnej wymiany zdań, relacjonowanej przez
św. Mateusza, odeszlibyśmy jak ów Młodzieniec ze
stwierdzeniem na ustach: jakże trudna jest ta mowa,
któż jej może słuchać. A Chrystus przecież chce od nas
tylko jednego, abyśmy potrafili dla Niego porzucić to, do
czego jesteśmy przywiązani i żyli w świadomości Jego
bliskości, w podążaniu za Nim, za Jego słowem, gdyż
celem naszym nie jest nic z tego co czyni nas
śmiertelnymi. Słowa Jezusa są zatem daną nam
przestrogą, abyśmy nie czynili niczego co uzależniałoby
nas, nawet w najmniejszym stopniu, od dóbr
materialnych.
Wielokrotnie czytając ten fragment również w
greckim oryginale, zastanawiałem się, dlaczego Jezus
mówiąc o trudnościach wynikających z przywiązania
do tego świata i jego dobrodziejstw, porównuje nas
chcących wejść do Królestwa Niebieskiego z
wielbłądem przeciskającym się przez ucho igielne.
Czyżby zatem ten kto cokolwiek posiada, dom,
samochód czy inne, jakże niezbędne do zapewnienia,
rzekłbym, normalnego życia „dobra” nie może liczyć i
mieć nadziei, że stanie się kiedyś uczestnikiem Chwały
Bożej?
Jakiś czas temu, zagłębiając się w tekst
komentarza, obszernie przywołanego powyżej
fragmentu Ewangelii natrafiłem na wielce interesujące
wyjaśnienie, które pozwoli nam lepiej zrozumieć,
wyobrażoną sobie przed chwilą scenę przeciskającego
się przez ucho igły do szycia wielbłąda.
W literaturze, w komentarzach bardzo często
spotykamy się z opinią, iż Jezus wypowiadając słowa
skierowane do Młodzieńca miał na myśli bramę w
murach Jerozolimy tak ciasną, że człowiek chcący przez
nią przejść musiał zrzucić z siebie cały dobytek niesiony
do tej pory. Wówczas słowa Jezusa musiałyby wprost
oznaczać, że człowiek bogaty powinien porzucić
wszelką nadzieję na zbawienie. Tylko, no i to jest być
może to co nas zaskoczy, w czasach Jezusa w murach
Jerozolimy takiej bramy nie było, gdyż powstała
dopiero wiele wieków później!

Źródło: http://www.orygenes.pl/wp-content/uploads/2015/10/ScreenShot149.jpg

Jedna ze współczesnych interpretacji poddaje
nam, inny bardzo ciekawy trop. Słowo „wielbłąd” w
języku greckim „kamēlos” pisane jest przez długie „e”
(gr. eta). A przecież już od czasów Erazma z Rotterdamu
wiemy, że długie samogłoski wypowiadano w
starożytności jako „i”. Zatem greckiego wielbłąda
pisano: „kamēlos”, a wypowiadano: „kamilos”. Być
może więc pierwotnie w tekście greckim Ewangelii
Mateusza użyte było słowo kalisos, które tłumaczymy
jako lina okrętowa czy sznur, a tylko mylnie, przez
nieuważnego kopistę zapisane zostało jako kamelos
czyli wielbłąd. Pamiętajmy, że w grece czasów Jezusa
(koine dialektos) oba wyrazy wymawiano bardzo
podobnie a nawet tak samo. Zatem czytający w
skryptorium Lektor mógł użyć słowa „kamilos” (lina) a
zapisujący je kopista mógł nawet dobrze słysząc, z
powodów dla nas nieznanych napisać kamēlos (przez
eta) – wielbłąd. Tekst brzmiałby wówczas: Łatwiej jest
przecisnąć grubą linę przez ucho igielne niż bogatemu

wejść do królestwa niebieskiego. Oczywiście dziś nie
jesteśmy w stanie rozstrzygnąć jak było.
To jednak co jest dla nas pewne, a o czym, po
odejściu Młodzieńca, Chrystus mówi do swoich
uczniów to to, że tylko Bóg ma moc uczynienia rzeczy
niemożliwych dla człowieka –tylko Bóg może nas
Zbawić i dać nam w posiadanie Królestwo Niebieskie!;
może nawet przeprowadzić wielbłąda (człowieka
bogatego) przez ucho igielne.
W tym szczególnym czasie przygotowania,
celebrowania i uobecnienia w Nowonarodzonym
Dzieciątku Naszego Pana i Zbawiciela, pragnę
wszystkim czytelnikom naszej gazetki, jak i sobie,
życzyć byśmy potrafili do końca jak Apostołowie zaufać
Wcielonemu Słowu i trwać w Prawdzie, że Zbawienie
jest darem Boga i tylko Bóg może uczynić możliwymi
rzeczy, które po ludzku wydają się być niemożliwe
Jacek Zieliński

PRZEMYSLENIA WIERNYCH…
Rekolekcje Adwentowe
W niedzielę 6 grudnia, w naszej parafii (p.w. św.
Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu), rozpoczęły się
Rekolekcje Adwentowe, którym przewodniczył i głosił
Słowo Boże ks. Witold Pietrasiuk. Przyznaję z
zażenowaniem, że pierwszego dnia rekolekcji wyszłam
z kościoła z mieszanymi uczuciami. Zastanawiałam się,
bo nie bardzo rozumiałam, czy sposób, w jaki ksiądz
prowadził rekolekcje jest dobry i czy potrafi dotrzeć do
serc parafian. Jednak drugi dzień i następne były dla
mnie cudownym zaskoczeniem, jakby mnie coś olśniło
(takie odniosłam wrażenie). Nauki oraz kazania, które
głosił ks. Witold bardzo mi się podobały, trafiały wprost
do mojego serca, do mojej duszy. Ujęły mnie głęboko a
z oczu nie raz popłynęły mi łzy. Zaczęłam to wszystko

rozważać w duchu miłości i pobożności, bo wszystko co
ks. Witold mówił to prawda, choć bardzo smutna, ale
prawda. Pomyślałam wtedy, że ten rekolekcjonista to
wspaniały ksiądz i misjonarz. I tu należą się
podziękowania naszemu ks. proboszczowi, że zaprosił
tak wspaniałego księdza, który za swój trud prosił tylko
o modlitwę. Rekolekcje były bardzo pouczające i
dobrze, że ksiądz trochę zagrzmiał, czasami postraszył,
ale jednocześnie wlał w serca otuchę. Może niektórzy
się obudzą i zastanowią nad swoim postępowaniem.
Dziękuję księdzu Witoldowi, życząc Mu zdrowia i łask
płynących z nieba, za Jego trud.
Składam serdeczne Bóg zapłać.
Józefa Szmyd
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Przez cztery dni, tj. od 6 do 9 grudnia br.
gościliśmy w naszej parafii ojca rekolekcjonistę, ks.
Witolda Pietrasiuka – pallotyna, który głosił nauki
rekolekcyjne. Kto brał udział w rekolekcjach doskonale
to wie o czym były, a kto nie brał - niech żałuje. Na
pewno było warto.
Oto ich krótki opis:
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje
się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym
słowie swoją syntezę. Rok święty został rozpoczęty – 8
grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna
wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początku
naszej historii. Jak głosił ksiądz rekolekcjonista po
grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości
samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też, w swoim
zamyśle zechciał On, aby Maryja, Święta i Niepokalana
w miłości stała się Matką
Odkupiciela człowieka. Na ogrom
grzechu Bóg odpowiada pełnią
przebaczenia. Miłosierdzie Boże
będzie zawsze większe od
każdego grzechu i nikt nie może
ograniczyć miłości Boga, który
przebacza.
W
tę
właśnie
Uroczystość
Niepokalanego
Poczęcia otwarto z radością
Drzwi Święte ( z tej okazji staną
się one Bramą Miłosierdzia, gdzie
każdy wchodzący będzie mógł
doświadczyć miłości Boga, który
pociesza, przebacza i daje
nadzieję).
Co więcej święty Jan Paweł II
motywował
pilną
potrzebę
głoszenia i świadczenia o miłosierdziu w świecie
współczesnym. Ono jest podyktowane miłością
człowieka i wszystkiego, co ludzkie a co w odczuciu tak
wielu współczesnych jest zagrożone wielkim
niebezpieczeństwem. Ta sama tajemnica Chrystusa
każe równocześnie głosić miłosierdzie jako miłosierną
miłość Boga, objawioną w tajemnicy Chrystusa i każe
też do tego miłosierdzia odwoływać się, wzywać go na
naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów
Kościoła i świata.

tym Roku Świętym Miłosierdzia. Kościół ma misję
głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego Serca Ewangelii,
aby w ten sposób dotknąć serca i umysłu każdego
człowieka. Nie sadźcie a nie będziecie sądzeni, nie
potępiajcie a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie a
będzie Wam odpuszczone. Dawajcie a będzie Wam
dane miarą dobrą. Odmierzą Wam bowiem taką miarą
jaką Wy mierzycie. Ale to nie jest jeszcze wystarczające
do wyrażenia miłosierdzia. Jezus wzywa również do
przebaczania i do dawania. Mamy być narzędziami
miłosierdzia, ponieważ pierwsi otrzymaliśmy je od
Boga. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie
przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia
względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem
na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w
obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz
głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są
uprzywilejowani dla Bożego Miłosierdzia.
Miłosierdzie nie jest przeciwne
sprawiedliwości, lecz wyraża
zachowanie Boga w stosunku do
grzesznika, któremu to ofiaruje
kolejną możliwość okazania żalu,
nawrócenia
i
uwierzenia.
Królestwo jest bliskie zniszczenia,
lud jest niewierny Przymierzu,
oddalił się od Boga i stracił wiarę
Ojców.
Myśl moja biegnie do Matki
Miłosierdzia,
słodycz
Jej
spojrzenia niech nam towarzyszy
w
tym
Roku
Świętym
Miłosierdzia, abyśmy potrafili
odkryć miłość z czułości BOGA.
Chciałbym podziękować naszemu
Księdzu
Proboszczowi
za
zaproszenie
Ojca
Rekolekcjonisty i podziękować Ojcu za słowa, które do
nas wypowiedział, za trud głoszenia Słowa Bożego, za
Jego zaangażowanie oraz piękne świadectwo wiary.
Słowo ma to do siebie, że potrafi przynieść owoce w
odpowiednim czasie. Może nie od razu, ale gdzieś tam
sobie powolutku kiełkuje a Ojciec Rekolekcjonista
powiedział, że z całą pewnością wzejdzie.
Dziękuję z całego serca, życząc obfitości tych łask, które
są Ojcu najbardziej potrzebne na kapłańskiej drodze.

To nauczanie św. Jana Pawła II jest dziś jeszcze bardziej
aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w
Parafianin Józef Ressel
(w tekście wykorzystano fragmenty Papieskiej bulli „Misericordiae vultus” )
Szczęść Boże! Jezu Ufam Tobie!
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Z ŻYCIA PARAFII…
II Noc Świętych
31 października 2015 roku na wrocławskich Popowicach odbyła się II Noc Świętych. Cztery osoby z naszej
parafii, wraz z księdzem Tomaszem, miały okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Na początku w kościele NMP
Królowej Pokoju odmówione zostały nieszpory, po których odbyła się prezentacja życiorysów - Zeli i Ludwika Martin
– rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus, patronów małżeństw. Byli oni małżeństwem, jednak żyli rok w celibacie, a
kiedy zdecydowali się na potomstwo Pan Bóg obdarzył ich dziewięciorgiem dzieci. Mieli dwóch synów i siedem córek,
z których dwie nie przeżyły dzieciństwa, a wszystkie pozostałe zostały zakonnicami. Byli dobrymi ludźmi, bardzo
religijnymi. Święta Zelia zmarła na raka piersi, a jej mąż święty Ludwik na miażdżycę.

Następnie ulicami Wrocławia przeszła procesja, w której przedstawiciele parafii nieśli relikwie świętych.
Podczas procesji była śpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Całą uroczystość zakończyła Msza Święta w kościele
Świętej Jadwigi na Kozanowie. Było to naprawdę ciekawe wydarzenie.
Arleta Gosławska

Pielgrzymka do Pabianic
Nie był to blady świt, ale jak na sobotni dzień
8.00 rano to dla niektórych wczesna pora. O tym
właśnie czasie wyznaczona była zbiórka przed naszym
kościołem parafialnym. Dobry humor i mimo wczesnej
pory dużo energii towarzyszyło wszystkim zebranym,
od najstarszych po najmłodszych uczestników
PIELGRZYMKI DO PABIANIC.
W październikowy poranek - miesiąc
różańcowy - zmierzaliśmy do misjonarskiej parafii
NMP Różańcowej w Pabianicach, gdzie od dwóch lat
proboszczem jest wszystkim znany ks. Józef Kopias a od
tego roku do grona duszpasterzy dołączył także ks.
Maciej Mroczek.
Na samym początku podróży ks. Andrzej
zaintonował godzinki, w śpiew których włączyli się
wszyscy pielgrzymi. Nie zabrakło również pieśni
biesiadnych i patriotycznych, w których główny prym
wiodła Pani Ula, której należą się szczególne
podziękowania za zorganizowanie tego wyjazdu. Po
drodze odmówiliśmy także różaniec.
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Dla
niektórych
była
to
pielgrzymka
wdzięczności, dla innych prośby czy przeproszenia,
każdy zabrał ze sobą do Matki Bożej Różańcowej bagaż
osobistych intencji.

Po przyjeździe i powitaniu nas przez ks. Józefa
i ks. Macieja udaliśmy się na słodki poczęstunek w
przygotowanej dla nas salce parafialnej. Po chwili
rozmowy i odpoczynku udaliśmy się do kościoła, w
którym
odmówiliśmy
dziesiątek
różańca
i
wysłuchaliśmy słów ks. Józefa. Piękna świątynia
neogotycka z przepięknym ołtarzem poświęconym
Matce Bożej Różańcowej i tajemnicom różańca zrobiła
na mnie jak i na większości pielgrzymów ogromne
wrażenie.

kościół św. Mateusza, do którego jako dziecko
uczęszczał mały Rajmund Kolbe – obecnie św.
Maksymilian Maria Kolbe. Według niektórych źródeł
właśnie w tym kościele 12 letniemu Rajmundowi
ukazała się Najświętsza Maria Panna trzymająca w
rękach dwie korony białą i czerwoną. Zapytała go
wówczas, którą z nich wybiera, białą - która oznacza
czystość, czy czerwoną - oznaczającą męczeństwo. Mały
Rajmund wybrał obie. Po drodze mijaliśmy budynki
dawnych
fabryk
włókienniczych
obecnie
przekształcone w sklepy czy różnego rodzaju centra
handlowe, restauracje i obiekty sportowe.
Po spacerze odbył się emocjonujący mecz piłki
nożnej Pabianice kontra Wrocław, w którym nasze
miasto reprezentowali ministranci i lektorzy, a po
meczu zostaliśmy zaproszeni na wspaniały bigos
przygotowany przez bardzo gościnnych gospodarzy.

Posileni i pełni energii wyruszyliśmy do
oddalonej o niecałe 20 km Łodzi, gdzie pierwsze kroki
skierowaliśmy do okazałej zarówno na zewnątrz jak i
wewnątrz, bazyliki archikatedralnej p.w. św.
Stanisława Kostki a po jej bardzo krótkim zwiedzaniu
(trwał właśnie ślub i chrzest) udaliśmy się w kierunku
centrum Łodzi mijając różne ciekawe ulice (m.in. ul
Więckowskiego i Kościuszki) zdążając docelowo do
dawnych fabryk włókienniczych przekształconych
obecnie na centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe,
chyba jedno z większych w Polsce.

Po krótkim zwiedzaniu kościoła ks. Maciej
zabrał nas na krótki spacer ulicami Pabianic,
przybliżając nam historię miasta oraz opowiadając
różne ciekawe historie, które zdążył już tam przeżyć. Po
drodze Ks. Maciej pokazał nam najciekawsze miejsca i
obiekty w Pabianicach, m.in. zamek pabianicki,
ewangelicki kościół diecezjalny św. Piotra i Pawła,
mieszczący się prawie w samym centrum, ale również

Po powrocie do Pabianic wspólnie z
parafianami uczestniczyliśmy w Eucharystii, podczas
której zaśpiewała nasza parafialna schola przy
akompaniamencie pana organisty.
Niestety jak wszyscy wiedzą „Wszystko co
dobre szybko się kończy” stad też i czas pielgrzymki
dobiegł końca i przyszło nam pożegnać zarówno
kapłanów jaki i Pabianice. Z pieśnią na ustach
opuściliśmy miasto i udaliśmy się w drogę powrotną.
Katarzyna Zielińska
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Wincentyńskie Spotkanie Młodzieży

W dniach 23-25.10.2015 r. uczestniczyłam w
Wincentyńskim Spotkaniu Młodych w Ignacowie,
niedaleko Warszawy, pod hasłem „Daj się Bogu
zaskoczyć miłosierdziem” (Takie zjazdy organizowane
co roku w parafiach, w których posługują księża
misjonarze, w zeszłym roku taki zjazd odbył się w
naszej parafii ).
Pierwszy dzień zjazdu rozpoczęła Msza Święta z
kazaniem przygotowanym przez organizatorów, czyli
młodzież z Ignacowa, podczas którego każdy z
uczestników otrzymał bransoletkę z hasłem
tegorocznego spotkania.

Po Mszy Świętej mogliśmy wysłuchać przepięknego
koncertu połączonego z adoracją w wykonaniu
Magdaleny Frączek, która jest nie tylko wokalistką i
pianistką, ale również kompozytorką i autorką tekstów.
Uważam, że jej utwory są bardzo ciekawe i życiowe,
ukazują wiele ważnych wartości zwłaszcza dla
chrześcijanina, dlatego myślę, że trafiły one do wielu
osób. Koncert bardzo mi się podobał a dzięki głębokim
tekstom skłaniał do refleksji.
bardzo ciekawe. Podczas nich stworzyliśmy zabawną
etiudę. Był to niezły teatr w kilka minut. Po drugich
warsztatach została odprawiona Msza Święta. Kazanie
po raz kolejny było zaskakujące. Jedna z sióstr wraz z
księdzem dużo nam wytłumaczyli przedstawiając
temat w ciekawy sposób na banalnych, codziennych
przykładach.

Kolejny dzień rozpoczął się adoracją, po której była
wspólna modlitwa. Po śniadaniu natomiast odbyły się
warsztaty z różnych dziedzin: liturgiczne, kulinarne,
taneczne, biblijne, muzyczne, ceramiczne, dietetyczne,

teatralne oraz origami. Niestety można było wziąć
udział tylko w trzech z nich. Najpierw byłam na
warsztatach muzycznych, podczas których uczyliśmy
się śpiewać Chorał Gregoriański, co nie jest łatwe, ale za
to piękne. Następnie brałam udział w warsztatach
teatralnych. Świetnie się na nich bawiłam, gdyż były

Po Eucharystii i obiedzie odbyły się ostatnie
warsztaty. Tym razem wybrałam warsztaty biblijne.
Siostra przedstawiła na nich dekalog - w bardzo
interesujący sposób. Myślę, że wielu osobom dużo
rozjaśniła, ponieważ było to bardzo ciekawe i
zrozumiałe.
Po warsztatach spotkaliśmy się z autorem książki pod
tytułem „Dotknij Boga” - Patrykiem Świątkiem.
Opowiadał o tym, jak powstała jego książka i jakie trudy
temu towarzyszyły. Pan Świątek jest podróżnikiem,
który wyruszył w Polskę bez pieniędzy, aby poznać
ludzi z różnych zakonów i zgromadzeń. Ta przygoda
zmieniła jego spojrzenie na świat. Bardzo podobało mi
się to spotkanie i z chęcią jego książkę przeczytam.
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Kiedy spotkanie z Panem Patrykiem Świątkiem i
kolacja dobiegły końca odbyła się gala, podczas
której zostały zaprezentowane owoce pracy na
warsztatach. Wszystkie prezentacje były bardzo
ciekawe.

Ostatniego dnia był czas świadectw, podczas którego
część osób podzieliła się swoimi wrażeniami i
przeżyciami ze zjazdu. Spotkanie zakończyła
Eucharystia, na koniec, której każdy puścił balon do
nieba dziękując za coś Bogu.

Wieczorem odbył się fantastyczny koncert zespołu
„Piąty wyraz”, którego nazwa pochodzi od piątego
słowa z Biblii, czyli Niebo, ponieważ członkowie
zespołu chcą przybliżyć Niebo wszystkim ludziom. Ich
muzyka jest bardzo ciekawa oraz pełna życia. Już po
wysłuchaniu pierwszej piosenki zespól przypadł mi do
gustu.

Cały wyjazd bardzo mi się podobał i cieszę się, że
mogłam po raz kolejny wziąć udział w takim
wydarzeniu. Polecam wszystkim takie spotkanie,
ponieważ uspokajają, można na nich poznać wielu
ciekawych ludzi, jaki i siebie a także zbliżyć się do Boga.

Dzień zakończył pokaz ognia. Grupa kilku osób
tańczyła za specjalnymi pałeczkami płonącymi na
końcach. Był to gorący oraz interesujący pokaz.

Arleta Gosławska

Obchody ku czci św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej
21 listopada 2015 roku w naszej parafii obchodzona była uroczystość ku Czci świętej Cecylii. Na początku
miała miejsce adoracja przepleciona śpiewem scholi przy akompaniamencie księdza Tomasza. Można było usłyszeć
cudowne pieśni uwielbienia idealnie pasujące do okazji. Po adoracji została odprawiona Msza Święta, podczas której
także śpiewała schola, tym razem przy akompaniamencie organistki - pani Agaty. Na końcu czekał na wszystkich miły
poczęstunek w kawiarence parafialnej. Myślę, że nikt nie żałował, że w taki sposób spędził ten czas.
Arleta Gosławska
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ŚWIADECTWO

„Nie ma świętych od urodzenia”
„Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje
drzwi, lecz jednak przyszedłeś do Niego, On ci Krzyż
dać swój mógł, wśród życiowych dróg, zapukałeś i
stanąłeś u drzwi Jego".

stwierdziłam, że zostanę prawnikiem, najlepiej sędzią
lub prokuratorem. Przez dłuższy czas takie było moje
zdanie i nie pytałam Boga jakie są jego plany względem
mnie.

Powołanie zawsze kojarzyło mi się z tymi
słowami i z czymś bliżej nieznanym, co na pewno nie
było przeznaczone dla mnie. W mojej świadomości od
dziecka istniało coś takiego, że człowiek powołany to
osoba grzeczna, mądra, spokojna, dobra, bez żadnych
wad, po prostu święty od urodzenia. Czyli z pewnością
nie ja.

Byłoby tak pewnie dotąd, gdyby nie to, że nasz
moderator oazowy - o. Jacek Burnus CSsR organizował
co jakiś czas w parafii nocne czuwanie dla młodzieży.
Któregoś razu postanowił, że tematem najbliższego
czuwania będzie POWOŁANIE. Program był
interesujący, szli moi przyjaciele, więc poszłam i ja. Byli
zaproszeni przedstawiciele różnych zgromadzeń
zakonnych, którzy dawali
świadectwo
o
swoim
powołaniu,
a
później
odbywały się z nimi
spotkania
w
salkach
parafialnych. Obecnie nie
pamiętam zbyt wiele z tego
czuwania, ale z tamtej nocy
utkwiło mi w pamięci i w
sercu jedno zdanie: „O
powołanie
trzeba
się
modlić".
Te
słowa
powiedziała mi jedna z
zaproszonych
sióstr
zakonnych, z którą potem
przez
pewien
czas
utrzymywałam
listowny
kontakt.
Postanowiłam
wówczas modlić się o rozeznanie swojego powołania.
Jakiś czas później otrzymałam zaproszenie na

Z biegiem czasu, gdy
rozpoczęłam
swoją
przygodę
z
Ruchem
„Światło-Życie",
moje
myślenie
zaczęło
się
zmieniać. Powołanie? Tak,
owszem, Pan Bóg ma dla
każdego z nas jakiś plan,
który ma nas doprowadzić
do świętości. Tylko jaki?
Tego nie wiedziałam. Jestem
młoda - myślałam. Mam
jeszcze czas. Pomyślę o tym
później - jak skończę liceum,
albo najlepiej studia.
Od
szkoły
podstawowej
bardzo
lubiłam historię i różne kodeksy, przepisy (poczynając
od kodeksu ucznia i przepisów ruchu drogowego), więc
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rekolekcje powołaniowe. Wówczas ze strachem
spojrzałam na to zaproszenie. Co? Ja? To przecież nie
dla mnie, nigdzie nie jadę! I zaproszenie wylądowało w
koszu na śmieci.
Mijały dni i miesiące, życie biegło normalnym
trybem, z tym tylko, że nikomu nic nie mówiąc,
modliłam się o poznanie swojego powołania, a Pan
zaczął cicho i delikatnie mówić, takie ledwo słyszalne:
„Pójdź za Mną". Głos ten z miesiąca na miesiąc zaczynał
coraz głośniej brzmieć w mojej duszy, lecz także
pojawiało się coraz więcej pytań, na które nie znałam
odpowiedzi. Czy to na pewno do mnie? Zakonnica po
ekonomiku? Przecież siostry zakonne uczą, pracują w
szpitalu, do tego się modlą. A w ogóle to nie znam
żadnych sióstr, no i przecież zakon jest dla ludzi
grzecznych, spokojnych, takich extra, a nie dla
„normalnych", jak ja. Z tymi
wszystkimi
pytaniami
i
wątpliwościami
rozpoczęłam
edukację w IV klasie Liceum
Ekonomicznego gdzie już na poważnie
trzeba było zacząć się zastanawiać: co
dalej? Długo nie potrafiłam dać pewnej
odpowiedzi. Możliwości według mnie
były takie - albo prawo, albo ... Coraz
bardziej myślałam o tym, że to Pan
mnie wzywa. Bałam się komukolwiek
wspomnieć choćby jednym słówkiem
o tym, co rodzi się w moim sercu, o
pragnieniu wyłącznej służby Bogu.
Starałam się koncentrować na nauce,
na tym, żeby dobrze pozdawać
egzaminy zawodowe i maturę.
Tymczasem trochę zmieniło się moje
życie. Przeprowadziłam się na inne
osiedle, na teren innej parafii, co miało
znaczący wpływ na rozwój mojego
powołania.
Oczywiście,
nadal
należałam do Ruchu „Światło-Życie" w
parafii, w której się „wychowałam". Na nowym osiedlu
chciałam poznać jakichś ludzi, najlepiej takich, którzy
chociaż trochę byliby związani z Kościołem. Tak się
złożyło, że akurat w nowej parafii pw. Wszystkich
Świętych rozpoczęły się rekolekcje adwentowe.
Oczywiście, były też przewidziane specjalne nauki dla
młodzieży.
Po pierwszym spotkaniu zorientowałam się,
który z księży zajmuje się młodzieżą (był to wówczas
ks. Krzysztof Pazio MIC). Ksiądz Krzysztof
zaproponował, żebym następnego dnia przyszła o
17.00 do oratorium, gdzie spotyka się młodzież.
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Zasadniczo jestem bardzo nieśmiała w stosunku do
osób, których nie znam. Jednak o wyznaczonej
godzinie, zjawiłam się w oratorium. Ksiądz przedstawił
mnie zgromadzonej tam młodzieży. Dużą uwagę
zwróciłam na trzy dziewczyny - Klarę, Kasię i
Agnieszkę, z którymi dość długo rozmawiałam.
Od tamtej pory zaczęłam coraz częściej
przychodzić do oratorium by modlić się, spotykać z
ludźmi i porozmawiać na różne tematy. Dużo
rozmawiałam z Klarą. Uderzała mnie jej prostota,
radość i pokój. Pomyślałam, że ona chyba będzie
zakonnicą, ale jakoś nie było okazji żeby zapytać.
Jednak pewnej środy w oratorium Klara ogłosiła, że za
niecały tydzień wstępuje do zakonu. Bardzo przeżyłam
tę jej decyzję. Dwa dni później pojechałam na czuwanie
dla maturzystów na Jasną Górę. Klara, choć już dawno
była po maturze, pojechała z nami.
Została tam poproszona, przez
prowadzącego
czuwanie
ojca
redemptorystę,
o
powiedzenie
świadectwa. Słuchałam jej stów bardzo
uważnie, nie mogąc oderwać od niej
wzroku. W tym świadectwie Klara
opowiedziała całą historię swojego
życia, nie pomijając momentów bardzo
trudnych. Nie powiedziała tylko o tym,
że całe jej życie finalizuje się teraz. Ja o
tym wiedziałam, to był przełom. W tym
momencie dotarło do mnie to, że Pan
Bóg nie powołuje ludzi „świętych od
urodzenia", nieskazitelnych, tylko
zwykłych
śmiertelników,
którzy
popełniają błędy. Uświadomiłam
sobie, że na drodze powołania mamy
dojść do świętości. Później modliłyśmy
się we dwie w kaplicy Matki Bożej, w
pewnym momencie złapałyśmy się za
ręce i zaczęłyśmy modlić się jedna za
drugą. Ja wtedy nie modliłam się o zdanie matury, tylko
o to, żeby Matka Boża prowadziła mnie na tej drodze
odczytywania powołania, żeby jako nasza najlepsza
Matka radziła i kierowała. Po powrocie z Częstochowy
Klara wyjechała, a ja z racji zbliżających się egzaminów
zawodowych i matury, wzięłam się do nauki. Ciągle
zastanawiałam się nad tym, jak odczytać swoje
powołanie.
Od Klary i od Kasi, o których wyżej
wspomniałam, usłyszałam także o św. Franciszku i św.
Klarze. To był wielki znak od Pana. Do dziś nie potrafię
wyjaśnić jak to się stało, że większą część pracy
maturalnej z języka polskiego poświęciłam św.

Franciszkowi z Asyżu. Słyszałam o nim przecież tylko
tyle, co mówiła Kasia. Nigdy przed maturą nie czytałam
żadnej książki o św. Franciszku, a jednak egzamin
zdałam na ocenę dobrą.
Po maturze pojechałam złożyć dokumenty na
wydział prawa na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Jechałam z takim przeświadczeniem, że jak dostanę się
na wybrany przez siebie kierunek to znaczy, że mam
być prawnikiem, a jeśli nie, to moja droga jest inna mam służyć Bogu. Nadszedł dzień ogłoszenia wyników
egzaminu pisemnego. Przeglądam listy osób i nie
znajduję swojego nazwiska. Powstało więc pytanie: co
dalej? Gdy wróciłam do domu, złożyłam dokumenty do
policealnej szkoły wieczorowej, gdyż z pewnych
powodów musiałam kontynuować naukę. Tak
naprawdę skoncentrowałam się wówczas na tym, żeby
odczytać wolę Pana. Jeżeli mnie powołuje, to gdzie? Do
jakiego zakonu?
Jeszcze podczas wakacji
pojechałam
na
rekolekcje
organizowane
przez
zgromadzenie,
do
którego
wstąpiła Klara. Podczas tych
kilku pięknych sierpniowych dni
spędzonych w górach po raz
pierwszy
odważyłam
się
powiedzieć
na
głos,
że
zastanawiam się nad pójściem do
zakonu. Osobą, której to
powiedziałam, była oczywiście
Klara. Wspomniałam jej również
o pytaniach, które rodzą się w
moim sercu. Klara na część z nich
odpowiedziała, ale stanowczo stwierdziła, że na resztę
nie odpowie, gdyż tu trzeba zostawić miejsce Duchowi
Świętemu. Dziś za to milczenie jestem jej ogromnie
wdzięczna.
Następnie tak się złożyło, że dostałam folderek
Sióstr Honoratek. Postanowiłam napisać pod
wskazany adres. Dzięki temu poznałam wspaniałą
siostrę - Judytę Kowalską, która zaprosiła mnie do

Częstochowy. Pojechałam i poznałam naprawdę
wspaniałe siostry. Jednak będąc tam kilka dni,
poczułam sercem, że życie w zakonie czynnym chyba
nie jest dla mnie. Na półce u siostry Judyty zobaczyłam
książkę pod tytułem „Pieśń Klary". Zapytałam, czy
mogę ją pożyczyć na dłuższy czas. Siostra Judyta się
zgodziła. Z książką tą wróciłam do domu. Przeczytałam
ją błyskawicznie. Bardzo mi się spodobała. Zachwyciło
mnie życie św. Klary z Asyżu opisane w tej książce.
Podczas następnej wizyty u Honoratek powiedziałam
siostrze Judycie, że interesują mnie klaryski. Siostra
zapytała, jakie klaryski. Moje zdziwienie było ogromne
- nie wiedziałam, że są jakieś różne... Siostra Judyta
wyjaśniła mi sprawę i dała dwa adresy sióstr klarysek.
Napisałam listy i czekałam. Pierwsza odpisała mi
siostra Bernadeta (Klaryska od Wieczystej Adoracji).
Jedno zdanie tego listu mocno wyryło się w moim
umyśle i sercu: „Jesteśmy po to, by Pan Jezus nigdy nie
był sam". Po pewnym czasie przyjechałam do
Bydgoszczy. Spotkanie i rozmowa z siostrami z
nowicjatu zrobiły na mnie
ogromne wrażenie. Siostry w
sposób prosty i pełen radości
mówiły o swoim życiu, o tym, jak
poprzez adorację, modlitwę i
pracę służą Chrystusowi. Wtedy
to w sercu powiedziałam, że
podoba mi się tu i też chcę żyć tak
jak one. Od tamtej pory coraz
częściej pisałam i odwiedzałam
siostry w Bydgoszczy, a w moim
sercu coraz głośniej brzmiało
zdanie: „Jesteśmy po to, by Pan
Jezus nie był nigdy sam".
Gdy o moich planach
wstąpienia do zakonu klauzurowego dowiedzieli się
moi najbliżsi, zgodzili się z wielkim trudem. Pytali
tylko, czy na pewno wiem co robię, przecież życie w
takim zakonie jest trudne. To prawdziwa droga Krzyża.
Ja odpowiedziałam, że przecież, jak mówi jedna z
pieśni, „zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to
tajemnica". Powołanie człowieka też jest ogromną
tajemnicą.
S.M. Klemensa

Ps. Teraz jestem już kilka lat po ślubach wieczystych. Różnymi drogami Pan Mnie prowadzi i mogę śmiało zacytować
fragment z Księgi Sędziów: "Odpowiedział mu Anioł: "Dlaczego pytasz się o moje imię: ono jest tajemnicze".
Następnie Manoach przyniósł koźlę oraz ofiarę pokarmową i na skale ofiarował je Panu, który działa tajemniczo".
Nie zawsze rozumiem Boże plany i działanie w moim życiu, ale wiem, że mimo moich upadków On mnie prowadzi i
nie poskąpi swej łaski.
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POCZET ŚWIĘTYCH ZGROMADZENIA MISJI – 10/18…
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

Zgromadzenie Misji, choć rozprzestrzeniło się po wielu zakątkach Ziemi, to narodziło się we Francji – nic
więc dziwnego, że Rewolucja Francuska pochłonęła tyle osób z tego zgromadzenia, wynosząc je jednocześnie
do chwały ołtarzy – do jednej z nich należy bł. Małgorzata Rutan.
BŁ. MAŁGORZATA RUTAN
Wspomnienie bł. Małgorzaty Rutan – 26 czerwca
Urodzona w 1736 roku, w Metzu, jako jedno z piętnaścioroga
dzieci, z których troje, w tym ona, trafiły do Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia. Po ukończeniu nauki w seminarium, została
pielęgniarką w kilku szpitalach, aż wreszcie została przełożoną w
szpitalu w Dax. To właśnie w nim zastały ją dramatyczne wydarzenia
Rewolucji Francuskiej, za sprawą której wyrzucono siostry
wykonujące pracę w szkołach i szpitalach. Wszystkim siostrom
pozwolono wrócić do domów, jedynie Małgorzatę Rutan jako
przełożoną sióstr aresztowano pod zarzutem prowadzenia
działalności antyrewolucyjnej z racji przyjmowania i opiekowania się
rannymi żołnierzami. Podczas niepraworządnego procesu skazano Ją
na ścięcie. Po zapoznaniu się z wyrokiem oświadczyła, że przebacza
swoim oskarżycielom. Żołnierzy, którzy prowadzili ją na szafot i
okazywali Jej współczucie, pocieszała. Wyrok wykonano po połowie
roku przetrzymywania w więzieniu z 300 innymi osobami, w 1974
roku, w Dax. Idąc dumnie pod gilotynę, traktowała ją jak Krzyż Jezusa
Chrystusa,
śpiewając
Magnificat.
Odepchnęła
i rozdrażniła kata, który chciał jej pomóc w położeniu się pod ostrzem, tłumacząc mu, że nigdy nie dotknął
jej żaden mężczyzna i chce, aby tak pozostało. Zgodnie z zapowiedzią św. Wincentego a Paulo, gdy spadała
Jej głowa, Ona wstępowała do Nieba, gdzie witali ją ubodzy, którym służyła. W roku 1805 została
zrehabilitowana w Akcie Cywilnym jako wyrazie szacunku dla osób niesłusznie skazanych.
Przesłanie bł. Małgorzaty Rutan:
 Męczeństwo Jezusa Chrystusa siłą w przyjęciu męczeństwa w Jego Imię.
 Postawa Jezusa Chrystusa podczas Jego Męki postawą godną naśladowania.
„Skonfrontowała przemoc oporem bez przemocy. Żyła błogosławieństwami w gwałtownych czasach”.
(o Małgorzacie Rutan)
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
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