
ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK 
Pismo Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 1 * kwiecień 2012 r. 

Drodzy Parafianie! 

Oddajemy w Wasze 

ręce pierwszy numer 

czasopisma naszej parafii. 

Pragniemy w ten sposób 

nawiązać jeszcze lepszy kontakt 

z Parafianami i wiernymi, 

którzy ukochali naszą małą 

świątynię. Tegoroczne hasło 

roku duszpasterskiego w Polsce „Kościół naszym 

domem” pięknie wpisuje się w życie i działalność 

polskich parafii, w tym także i naszej. Czas płynie 

nieustannie, ludzie ciągle za czymś biegają,                         

a potrzeba chwili wytchnienia, odpoczynku, 

refleksji. Może warto by się pochylić się nad tym, 

co duchowe, wewnętrzne? Media na informują co 

dzieje się w naszym województwie, mieście, 

dzielnicy. Może nadszedł czas, aby zobaczyć, co 

dzieje się w naszym domu, czyli parafii? Stąd 

zachęcamy, aby zapoznać się z naszą gazetką 

parafialną.  

W pierwszym numerze pragniemy Was 

zapoznać z ogólną działalnością naszej wspólnoty. 

Kolejne numery przyniosą szczegółowe informacje 

o tym, czym żyje nasza parafia. W każdym numerze 

opiszemy poszczególne grupy modlitewno – 

apostolskie. Zamieścimy także zdjęcia naszej 

świątyni, które mogą pamiętać jedynie najstarsi 

parafianie, przybyli do Wrocławia zaraz po wojnie. 

 

  Korzystając z okazji czasu przedświątecznego, pragniemy złożyć Wam                                          

wielkanocne życzenia: 

Radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz błogosławieństwa 

Bożego niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co jeszcze 

uśpione, ożywi w to, co jeszcze w nas martwe i niech światło Jego słowa 

prowadzi nas przez życie w radości… 

Wasi Duszpasterze! 

 

 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika 

50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46, tel. 71 342-69-70, misjonarze-wroclaw.pl 



NIEDZIELNA EWANGELIA … 
NIEDZIELA PALMOWA – 1. 04.: św. Marek 11, 1-10 Wjazd Jezusa 

do Jerozolimy. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii 

na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i 

rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy 

wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane na którym jeszcze nikt z 

ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby 

was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go 

potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli 

oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a 

niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że 

odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus 

polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i 

zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało 

swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A 

ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna. 

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione 

królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na 

wysokościach». 

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA – 8. 04.: św. Jan 20, 1-9 Apostołowie 

przy grobie Zmartwychwstałego. Pierwszego dnia po szabacie, 

wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena 

udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 

którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i 

nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi 

uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi  

 

 

uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się 

nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na 

Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą 

na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 

uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. 

 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA – 15. 04.: św. Jan 20, 19-31 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Było to 

wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie 

przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed 

Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 

wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 

zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: 

«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po 

tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są im zatrzymane».  Ale Tomasz, jeden z 

Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»  

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 

gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę 

ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».  A po ośmiu dniach, kiedy 

uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, 

Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i 

nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».  Tomasz Mu 

odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»  Powiedział mu Jezus: 

«Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, 

a uwierzyli».  .  

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.: św. Łukasz 24, 35-

48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma. Uczniowie 

opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród 

nich i rzekł do nich: «Pokój wam». Zatrwożonym i wylękłym 

zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu 

jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 

sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie 

się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, 

że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz 

gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 

do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek 

pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To 

właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 

jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o 

Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy 

oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak 

jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego». 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.: św. Jan 10,11-18 

Jezus jest dobrym pasterzem. Jezus powiedział:  „Ja jestem 

dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie 

należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a 

wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest 

najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie 

znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 

oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej 

owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i 

nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”. 



Z ŻYCIA PARAFII …   
ŻYWY RÓŻANIEC powstał w 1826 r. we Francji. Założyła go jako „Stowarzyszenie Żywego Różańca” Paulina Maria Jaricot, 

dla obrony i odrodzenia wiary                              w społeczeństwie. Żywy Różaniec 
tworzy stowarzyszenie 20 osób, z których każda codziennie przez cały miesiąc 
odmawia jedną tajemnicę Różańca, wylosowaną na zmianie tajemnic. W ten 
sposób przez grupę 20 osób, którymi kieruje tzw. „Zelator”, codziennie odmawiany 
jest cały Różaniec. Spotkanie formacyjne                       w pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 17.15. Opiekun: ks. Proboszcz 
APOSTOLAT MARYJNY. Nasza Wspólnota wywodzi się z dawnego 

Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w dniu 8. 
czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie 
otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 r. Głównym zadaniem Stowarzyszenia było szerzenie kultu N.M.P. Niepokalanej za 
pośrednictwem Cudownego Medalika. Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji 
kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. 
Katarzynie Labouré, wraz                                          z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, powstała myśl 
wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce. Spotkanie formacyjne 
27 dnia miesiąca o godz. 18.00. Opiekun: ks. Andrzej 
GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO. "Są to szkółki wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym 

razem, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości, pod kierownictwem duchowych pasterzy                 
i kierowników" (św. Pio). To malutkie ewangeliczne ziarno szybko wyrosło stając się płodnym drzewem: w przeddzień 
śmierci O. Pio, w l968 r. działało 726 zorganizowanych Grup Modlitwy w około dwudziestu krajach, gromadząc 68 tys. 
członków. Natomiast w dniu beatyfikacji działało 2150 Grup Modlitwy w 34 krajach świata. Obejmują one obecnie ok. 
500.000 osób. Spotkanie formacyjne w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00. Opiekun: ks. Proboszcz 
KOŁO PRZYJACIÓŁ MISJI. W wielu parafiach istnieją Koła Misyjne. Tworzą one wspólnotę tych, którzy codzienną 

modlitwą, ofiarowaniem cierpienia, ofiarą materialną wspierają dzieło misyjne. Nasze koło misyjne współpracuje                                 
z Sekretariatem Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz czerpie z wieloletniego doświadczenia pracy w Kongo przez 
ks. Andrzeja. Spotkanie formacyjne w drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00. Opiekun: ks. Andrzej   
STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY MARYJNEJ ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie 

Laboure z lipca 1830 r. Celem Stowarzyszenia jest: wychowanie w wierze i modlitwie, pogłębienie i szerzenie nabożeństwa 
do Maryi, budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom 
ubogim: młodym i starszym. Aby temu sprostać dzieci i młodzież starają się coraz 
lepiej przeżywać Eucharystię, pogłębiać znajomość Pisma Świętego, poznawać 
tajemnice Maryi i Ją naśladować, nosić i rozpowszechniać Cudowny Medalik, 
poznawać historię objawień maryjnych i symbolikę Medalika, pomagać ludziom 
biednym i potrzebującym. Spotkania formacyjne w każdą sobotę                    o godz. 
11.00. Opiekun: ks. Maciej 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA. „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant 

jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też 
nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do 
nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy 
pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne 
świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”(Jan Paweł II).  Spotkania formacyjne w 
każdą sobotę o godz. 16.30. Opiekun: ks. Maciej   
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA.  Spotkania formacyjne: 

 grupa I: niedziela; godz. 18.45; grupa II: wtorek; godz. 19.00. Opiekun: ks. Maciej 
KANDYDACI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Spotkania formacyjne: 

 grupa I: poniedziałek; godz. 16.30;  grupa II: środa; godz. 16.30 Opiekun: ks. Maciej 
GRUPA MIŁOŚNIKÓW DOBREGO FILMU RELIGIJNEGO. Z myślą o poznawaniu ciekawych ludzi z życia Kościoła przy 

użyciu współczesnych technik multimedialnych wyświetlamy w salce parafialnej różnorodne filmy religijne. Po projekcji 

istnieje możliwość dyskusji na poruszony temat. Filmy są wyświetlane w każdy czwartek o godz. 18.40. Opiekun: ks. Maciej 



KWIECIEŃ Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM… 
JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS...; 12 IV, GODZ. 18.40 "Jan Paweł II. Szukałem Was..." to pełnometrażowy film 

dokumentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce                     

w historii kościoła i świata oraz to, jak jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły 

ludzi na wszystkich kontynentach, niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych 

wartości czy religii. CZAS: 90 min. 

FAUSTYNA; 19 IV, GODZ. 18.40 Film opowiada historię krótkiego, ale intensywnego życia 

błogosławionej siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Żyła tylko 33 lata, ale swoją pobożnością, 

skromnością i pokorą dla zrządzeń losu zaskarbiła sobie uwielbienie i cześć u wiernych                                

i duchowieństwa.  CZAS: 73 min. 

JÓZEF Z NAZARETU; 26 IV, GODZ. 18.40 Józef z godnością i pokorą wypełnił swą misję daną mu przez Boga. 

Pokochał i pojął za żonę znacznie młodszą od siebie Marię, a ona stała się brzemienna i urodziła syna. Jedynie Józef 

uwierzył w jej czystość i posłannictwo, otoczył opieką i miłością. W proroczym śnie zobaczył, że jej dziecku grozi 

zagłada z rąk żołnierzy króla Heroda i udało mu się w ostatniej chwili uchronić niemowlę od rzezi. Całe życie poświęcił opiece nad 

Jezusem. CZAS: 90 min.              Zdjęcia i opisy filmów ze strony internetowej: www.filmweb.pl 

Z NAUCZANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI… 
Problem pustego grobu (fragment książki "Jezus z Nazaretu" (cz. II) - Benedykt XVI  

Nie ma wątpliwości, że grób Jezusa był znany.                    

I tutaj pojawia się od razu pytanie: Czy pozostał On w 

grobie? Czy też po Zmartwychwstaniu grób był pusty? W 

teologii nowożytnej problem ten jest szeroko 

dyskutowany. Końcowy wniosek brzmi zazwyczaj 

następująco: pusty grób nie może być dowodem 

Zmartwychwstania. Nawet gdyby tak się przedstawiał sam 

fakt, to można by go wyjaśnić inaczej. Wyprowadza się z 

tego wniosek, że problem pustego grobu nie ma 

większego znaczenia i wobec tego punkt ten można 

pozostawić na boku, to zaś często znaczy jednocześnie, że 

przypuszczalnie nie był pusty, i w ten sposób można 

przynajmniej uniknąć sporu z nowożytną nauką, 

dotyczącego możliwości zmartwychwstania ciał.                            

U podstaw takiego myślenia leży jednak wadliwe stawianie 

problemu. 

Pusty grób, jako taki, oczywiście nie może być 

dowodem Zmartwychwstania. Według Jana Maria                         

z Magdali znalazła go pustym i wyraziła przypuszczenie, że 

ktoś musiał zabrać ciało Jezusa (zob. 20,1-3). Pusty grób, 

jako taki, nie może być dowodem Zmartwychwstania – to 

prawda. Istnieje jednak pytanie odwrotne: Czy 

Zmartwychwstanie da się pogodzić z pozostaniem zwłok 

Jezusa w grobie? Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, 

jeśli nadal leżał w grobie? Jaki byłby to wtedy rodzaj 

Zmartwychwstania? Dzisiaj wynaleziono idee 

Zmartwychwstania, dla których los zwłok nie ma 

znaczenia. Jednakże w takiej hipotezie także sens 

Zmartwychwstania zaciera się do tego stopnia, że musimy 

wtedy postawić pytanie, z jakim rodzajem rzeczywistości 

mamy do czynienia w takim chrześcijaństwie (…). Wydaje 

mi się, że dla teologicznego zrozumienia pustego grobu 

duże znaczenie ma pewien fragment mowy świętego 

Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, w którym po raz pierwszy 

publicznie obwieszcza on wobec zgromadzonych tłumów 

fakt Zmartwychwstania. Nie czyni tego własnymi słowami, 

lecz posługuje się cytatem Psalmu 16,9-11, w którym 

czytamy: „…moje ciało będzie spoczywać w nadziei, że nie 

zostawisz duszy mojej w Otchłani, ani nie dasz Świętemu 

Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia…” (Dz 

2,26nn). 

Msze św. w niedziele i Święta o godz.: 7.30, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 18.00 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 9.10;  Nieszpory o godz. 17.30 

Msze św. w dni powszednie o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00; Nabożeństwo eucharystyczne po Mszy o 18.00 

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 

 


