
 
 
 
 

ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 

Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 7 * październik 2012 r. 

Drodzy Czytelnicy!  
    Oto nadeszła jesień. Czas 
zadumy, chłodu, spadających liści, 
długich ciemnych  wieczorów. 
Smutek, trwoga, przygnębienie? 
Nie! Jesień to czas różańca, 
radosnego tygodnia misyjnego, 
pięknych wspomnień związanych 
z bł. Janem Pawłem II, którego 
dzień papieski będziemy 
obchodzić. A w tym roku jeszcze 
Rok Wiary! 
   W czwartek, 11 października 
rozpoczniemy z inicjatywy Ojca 
Świętego Benedykta XVI ROK 
WIARY. Zapraszamy na 
uroczystą Mszę świętą 
inaugurującą ten święty czas w 
Kościele, w czwartek 11 
października o godz. 18.00. 
Papież pragnie, aby chrześcijanie 
w sposób szczególny pochylili się 
w tym Roku nad Katechizmem 
Kościoła Katolickiego. Stąd przez dwie niedziele: 7 i 14 października 
urządzimy stoisko, w którym będzie można kupić w cenie hurtowej 
Katechizm Kościoła Katolickiego, a jeśli ktoś nie specjalnie lubi grube 
księgi polecamy Kompendium KKK. Młodym ludziom proponujemy 
YOUCAT, czyli kolorową i bardzo przystępną wersję Katechizmu. 
   W sobotę, 6 października wyjedziemy na Pielgrzymkę śladami 
bł. Jana Pawła II do: Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, 
Łagiewnik, aby zaczerpnąć sił duchowych i odwiedzić piękne miejsca 
Małopolski. 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W NASZYM 
KOŚCIELE ODPRAWIAMY CODZIENNIE O GODZ. 17.30 

(DODATKOWO W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 8.00) 
W kontekście rozważań nad hasłem XII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II 
– Papież Rodziny” pragniemy przez cały miesiąc październik modlić się 
na różańcu właśnie w intencji rodzin, szczególnie z naszej parafii. 
Stąd zachęcamy, aby włączyć się w akcję: 

 JESIENNY SPACER RODZINNY gdzie? DO KOŚCIOŁA po co? NA RÓŻANIEC               

                                   Dzieci podczas różańca będą otrzymywać teczkę oraz karty(na każdy dzień inną), na których 
znajdują się kolorowe ilustracje oraz krótkie objaśnienia. Dzięki nim mały uczestnik nabożeństwa 
może poznać przedmioty, miejsca i osoby związane z liturgią. Ponadto zachęcamy do wzięcia 
udziału w konkursie na najpiękniejszy różaniec - szczegóły na 8 stronie naszej gazetki. 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...                                                                                                                                           

  na stronie internetowej naszej Parafii: www.misjonarz-wroclaw.pl znajdziesz teksty liturgii na każdy dzień 
 

NIEDZIELA, 7 X (Mk 10, 2-16)   
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić 
na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.  
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał 
Mojżesz?».  
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i 
oddalić».  
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to 
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg 

„stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści 
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,  
i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela».  
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, 
popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo».  

 
NIEDZIELA, 14 X (Mk 10, 17-27)  
Gdy Jezus wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek                         
i upadłszy przed Nim na kolana, 
pytał Go: «Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?».  
Jezus mu rzekł: «Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie 
jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: „Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę”».  
On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego 
przestrzegałem od mojej młodości».  
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: 
«Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,                
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 

przyjdź i chodź za Mną». Lecz on 
spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele 
posiadłości.  
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł 
do swoich uczniów: «Jak trudno jest 
bogatym wejść do królestwa Bożego». 
Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, 
lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, 
jakże trudno wejść do królestwa Bożego 
tym, którzy w dostatkach pokładają 

ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».  
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: 
«Któż więc może się zbawić?».  
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, 
ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 

 
NIEDZIELA, 21 X (Mk 10, 35-45) 
 Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa    
i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to,                  
o co Cię poprosimy».  
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?».  
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale 
siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej 
stronie».  
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie 
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, 
którym Ja mam być ochrzczony?».  
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».  
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić 
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 

przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po 
mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono 
tym, dla których zostało przygotowane».  
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na 
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do 
nich:  
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, 
uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie 
tak będzie między wami. Lecz kto by między wami 
chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu». 

 
NIEDZIELA, 28 X (Mk 10,46-52)  
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym 
tłumem wychodził z Jerycha, 
niewidomy żebrak Bartymeusz, syn 
Tymeusza, siedział przy drodze. Ten 
słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną». Wielu nastawało 
na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 
głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj 
się nade mną».  

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». 
I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 
«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On 
zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się                         
i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił 
do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił? »  
Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, 
żebym przejrzał».  
Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał                           
i szedł za Nim drogą. 
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach chrześcijańskich od wieków. 
INTENCJA MISYJNA: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy 
zaangażowania w dzieło ewangelizacji. 

 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Łukasza 24, 36-49. Ostatnie pouczenia. 
ZDANIE DO POWTARZANIA W PAŹDZIERNIKU: "Pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni 
mocą z wysoka" (Łk 24,49). 
KOMENTARZ: Ostatni rozdział Ewangelii Św. Łukasza opisuje wydarzenia związane ze 
Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Przekazuje ostatnie pouczenia Chrystusa, 
które wprowadzają uczniów w urząd apostolski. Apostołowie będą przede wszystkim, wiarygodnymi 
świadkami Jego nauki oraz Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Apostołowie dzięki oświeceniu umysłu 
zrozumieli, że spełniły się zapowiedzi starotestamentowe o cierpieniu Pana Jezusa, które było 
konieczne dla naszego zbawienia. Świadectwo można dawać tylko dzięki mocy Ducha Świętego, który 
będzie współdziałał z nimi w wypełnianiu ich posłannictwa. Stąd to polecenie Chrystusa: "Pozostańcie 
w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka". 
ZADANIA APOSTOLSKIE NA PAŹDZIERNIK:  Uzbrojenie mocą Ducha poprzez Dary Ducha Świętego, 
działanie owoców Ducha Świętego. Ciągłe zapraszanie - Przyjdź Duchu Święty! 
PATRONKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA: Matka Boża Różańcowa (7 października). "Jestem 
Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak 
ciężko nie obrażała, aby odmawiała różaniec i czyniła pokutę za swoje grzechy" - powiedziała Matka 
Najświętsza w 1917 roku w Fatimie 9-cio letniej Łucji, 8-mio letniemu Franciszkowi i 6-cio letniej jego 
siostrzyczce Hiacyncie. Modlitwa różańcowa i pokuta są środkami zalecanymi przez Matkę 
Najświętszą dla ocalenia ludzkości. 
 

INTENCJE GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
Aby zaangażowanie w działalność misyjną wzorem Ojca Pio umacniało nas w służbie dziełu lokalnego 
apostolstwa misyjnego wobec rodaków. 
W tym miesiącu rozważamy tajemnicę różańca - Cierniem ukoronowanie Jezusa. 
 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
HISTORIA ŚW. FRANCISZKA  4 X, godz. 18.40 
 Opowieść o życiu świętego Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu, który bierze swą nazwę od jego 

imienia. Historia zaczyna się, kiedy młody Franciszek, pochodzący z pracowitego i zacnego rodu, 

włącza się do walki pomiędzy najbogatszymi rodzinami w mieście. CZAS: 120 min. 

PIOTR I PAPIEŻE 11 X, ok. godz. 18.45 
Życiorys Piotra, rybaka z Galilei, powołanego przez Chrystusa do bycia fundamentem Kościoła, 

zaznaczony jest gorzkim smakiem zdrady i żarliwością głębokiej wiary zaświadczonej męczeństwem. 

Świadectwa historyków i teologów pomagają w refleksji i dyskusji na tematy takie jak ekumenizm 

czy rola papiestwa w Kościele współczesnym. CZAS: 52 min. 

PIUS XII POD RZYMSKIM NIEBEM CZĘŚĆ I: 18 X, godz. 18.40; CZĘŚĆ II: 25 X, godz. 18.40  
Rok 1943. Rzym - wojska włoskie podpisują zawieszenie broni. Niestety skutkuje to większymi 

represjami nakładanymi przez faszystowskie władze na ludność cywilną. Szczególne prześladowania 

dotyczą społeczności żydowskiej, poddanej brutalnym aresztowaniom, grabieży i deportacjom. Film                    

z dwóch perspektyw przybliża skomplikowane zagadnienia tragicznych wydarzeń II Wojny Światowej 

oraz postawę papieża Piusa XII, która do dziś budzi wiele sporów i kontrowersji. CZAS: cz. I 100 min.; cz. 

II 100 min.                           NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA 
zdjęcia i opisy filmów ze stron internetowych: www.filmweb.pl, www.wydawnictwowam.pl 

 

Skład redakcji: Ks. Maciej Mroczek CM, Jacek Zieliński, Ewa Mazurek, Grzegorz Sobczak, Kamil Kulasa                             
zdjęcia: Grzegorz Sobczak 

Msze św. w niedziele: o godz.: 7.30, 9.30, 11.00 (z udziałem dzieci), 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 i 17.30 

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 

http://www.filmweb.pl/
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Z NAUCZANIA kościoła...  
Benedykt XVI List apostolski w formie «motu proprio» 

PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary cz.1 
1. „Podwoje wiary” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze 
otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii                    
z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg 
ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, 
a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. 
Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, 
która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 
4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając 
się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem 
poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem 
zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem 
Ducha Świętego, pragnął włączyć w Swą własną chwałę 
tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie 
wiary w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego — 
jest równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest 
miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał 
swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, 
który w tajemnicy Swej śmierci i zmartwychwstania 
odkupił świat, Ducha Świętego, który prowadzi Kościół 
poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót 
Pana. 
2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra 
przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, 
aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony 
entuzjazm spotkania z Chrystusem. W homilii podczas 
Mszy św. na początku mojego pontyfikatu powiedziałem: 
„Kościół jako całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak 
Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić ludzi                     
z pustyni ku przestrzeni życia, ku przyjaźni z Synem 
Bożym, ku Temu, który daje nam życie — pełnię życia”. 
Zdarza się dość często, że chrześcijanie bardziej troszczą 
się o konsekwencje społeczne, kulturowe i polityczne 
swego zaangażowania, myśląc nadal o wierze jako 
oczywistej przesłance życia wspólnego. W 
rzeczywistości, założenie to nie jest już nie tylko tak 
oczywiste, ale często bywa wręcz negowane. Podczas 
gdy w przeszłości można było rozpoznać jednorodną 
tkankę kulturową, powszechnie akceptowaną w swym 
odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, 
to obecnie wydaje się, że w znacznej części 
społeczeństwa już tak nie jest, z powodu głębokiego 
kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi. 
3. Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło 
było trzymane pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także 
współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, 
może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać 
Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego                                        
i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą 
(por. J 4, 14). Musimy na nowo odkryć smak karmienia 
się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez 
Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, 
którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa, 
w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach                  
z tą samą mocą: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który 
ginie, ale o ten, który trwa na wieki”(J 6, 27). Pytanie 
stawiane przez tych, którzy go słuchali jest również tym 

samym, jakie my stawiamy: 
„Cóż mamy czynić, abyśmy 
wykonywali dzieła Boże?”                
(J 6, 28). Znamy odpowiedź 
Jezusa: „Na tym polega 
dzieło [zamierzone przez] 
Boga, abyście uwierzyli                  
w Tego, którego On posłał” 
(J 6, 29). Wiara w Jezusa 
Chrystusa jest więc drogą do 
osiągnięcia zbawienia                     
w sposób ostateczny.  
4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem ogłosić 
Rok Wiary. Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 
r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru 
Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego 
Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,                              
24 listopada 2013 roku. 11 października 2012 r. upłynie 
także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez 
mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana 
Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno 
wiary. Dokument ten, autentyczny owoc II Soboru 
Watykańskiego, był postulowany przez Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku jako 
narzędzie w służbie katechezy i powstał dzięki 
współpracy całego episkopatu Kościoła katolickiego. 
Właśnie w październiku 2012 r. zwołałem Zgromadzenie 
Ogólne Synodu Biskupów na temat  Nowa ewangelizacja 
dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Będzie to dobra 
okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej                    
w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. 
Nie po raz pierwszy Kościół jest wezwany                                    
do celebrowania Roku wiary. Mój czcigodny poprzednik, 
Sługa Boży Paweł VI ogłosił podobny w 1967 roku dla 
upamiętnienia męczeństwa Apostołów Piotra i Pawła                
w 1900 lat od ich najwyższego świadectwa wiary. Chciał, 
aby był to uroczysty moment, aby w całym Kościele było 
„prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary”. Chciał 
on też między innymi, aby ta wiara była potwierdzona                
w „sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i świadomy, 
wewnętrzny i zewnętrzny, pokorny i szczery”. Myślał, że 
w ten sposób cały Kościół będzie mógł podjąć „wyraźną 
świadomość wiary, aby ją ożywić, oczyścić, aby ją 
umocnić i potwierdzić oraz ją wyznać”. Wielkie wstrząsy, 
które miały miejsce w owym roku, uczyniły jeszcze 
bardziej wyraźnym zapotrzebowanie na uroczystość tego 
rodzaju. Zakończyła się ona  „Wyznaniem wiary Ludu 
Bożego”, aby zaświadczyć jak bardzo istotna treść, która 
od wieków stanowi dziedzictwo wszystkich wierzących, 
musi zostać potwierdzona, zrozumiana i pogłębiona 
nieustannie na nowy sposób, aby dać konsekwentne 
świadectwo w innych warunkach historycznych, niż                     
w przeszłości. 
 

Ciąg dalszy w następnych numerach. 
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katecheza dla dorosłych... 
Jacek Zieliński             O WIERZE 
 
Benedykt XVI w liście apostolskim Porta 
fidei ( czyli: Podwoje wiary) zapowiedział, 
że 11 października 2012 rozpocznie się                

w całym Kościele katolickim „Rok Wiary”. Będzie on 
związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru 
Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013,                      
w uroczystość Chrystusa Króla. 

Wiele osób nawiązując do tego faktu zadaje 
sobie i innym pytanie: po co nam rok wiary? Czyż                       
o wiarę nie należy dbać na co dzień, a nie tylko przy 
szczególnych okazjach? I jakkolwiek, są to pytania 
ważne to u ich podłoża leży o wiele ważniejsze: czym 
jest wiara? 

Chrystus od początku swojej działalności 
podkreślał jej wyjątkowość i znaczenie w życiu każdego 
człowieka: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”(Mk 1, 
15). Również dla uczniów Chrystusa zagadnienie wiary 
stało się głównym przesłaniem ich nauczania: 
„Albowiem nie od wypełnienia Prawa został 
uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego 
potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od 
usprawiedliwienia płynącego z wiary” (Rz 4, 13). Dzięki 
zatem wierze, która daje pokój z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa, każdy człowiek uzyskuje dostęp do łaski 
usprawiedliwienia. „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że JEZUS JEST PANEM, w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 
wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo 
sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, 
a wyznanie jej ustami – do zbawienia”(Rz 10, 9-10). 

Pierwszą i najważniejszą rzeczą, bez której nie 
można być chrześcijaninem jest wiara. Ona to, jak 
nauczał Tomasz z Akwinu, niesie ze sobą cztery 
wartości. Po pierwsze, pozwala człowiekowi nawiązać 
łączność z Bogiem. Dlatego to właśnie przed 
rozpoczęciem chrztu kapłan pyta rodziców: O co prosicie 
Kościół święty dla swojego dziecka? Rodzice zgodnie 
odpowiadają: o chrzest. W prośbie tej zawarte jest 
wielkie zobowiązanie i trud jaki na swoje barki biorą 
rodzice. Sam chrzest bowiem bez wiary, tzn. życia                        
w niej, nie ma wartości, gdyż  bez niej, jak poucza autor 
Listu do Hebrajczyków nie można podobać się Bogu (Hbr 
11, 6). 

Po drugie, to dzięki wierze rozpoczyna się w nas 
życie wieczne. „Wiara jest bowiem poręką tych dóbr, 
których się spodziewamy” (Hbr 11, 1). Nikt nie może 
zatem osiągnąć szczęścia, polegającego na poznaniu 
Boga, jeśli nie wzbudzi w sobie pragnienia naśladowania 
całym swym życiem Jezusa Chrystusa. A to wyrazić 
można w najprostszych gestach miłości: dobrym słowie, 
pozdrowieniu czy uśmiechu skierowanym do drugiego 
człowieka.  

Po trzecie, wiara jest naszą przewodniczką na 
ziemi. Pozwala rozróżnić dobro od zła, to co koniecznie 
od tego co drugoplanowe. Wiara niczym kompas lub 
mapa, umożliwia nam dotarcie do celu ostatecznego –  

życia wiecznego. To dzięki wierze możemy 
poznawać prawdę o Bogu jedynym. Odkrywać Jego 

miłość, doświadczać               
i uczyć się jej. Dzięki 
wierze możemy 
wiedzieć jak żyć. Uczy 
ona nas bowiem,                  
że jest jeden Bóg,                 
że wynagradza za 
dobro, a za zło karze, 
że czeka nas inne, 
lepsze życie. 
Wszystko to, jak 
zapewnia św. Tomasz z Akwinu, zupełnie wystarczy, 
żeby dać się pociągnąć dobru a unikać zła. 
„Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” czytamy u proroka 
Habbakuka (2, 4). 

 Wreszcie po czwarte, wiara pozwala nam 
przezwyciężać trudności życia codziennego oraz 
czyhające na nas pokusy. Szatan chce bowiem oddalić 
nasz wzrok wiary od Królestwa Niebieskiego. Pragnie              
z całych sił abyśmy bardziej słuchali innych niż Boga, 
nie będąc posłuszni woli Tego, który nas stworzył. 
Wiara, szczególnie ta pogłębiana każdego dnia, przez 
modlitwę, wyrażającą naszą chęć bliskości z Bogiem czy 
przez czyny miłości wobec bliźniego przeciwdziała 
wciąż korygując nasz wewnętrzny barometr – sumienie. 
Również świat kusi nas swoimi dobrami, także często 
wolimy mieć niż być. Pogoń za doczesnymi dobrami 
niejednokrotnie sprowadza nas na bezdroża. Wówczas 
to dzięki wierze jesteśmy w stanie przeciwstawić się 
pokusie posiadania dóbr, które są dla nas zbyteczne                   
i dostrzec obok nas człowieka potrzebującego naszego 
wsparcia. Jak bowiem czytamy w Liście do Efezjan (6, 
16): „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, 
dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone 
pociski Złego”. 

Może oczywiście ktoś zapytać: jak można 
wierzyć i kochać Boga, którego nie widzę? Odpowiem 
słowami św. Tomasza z Akwinu: „Gdyby człowiek chciał 
wierzyć tylko w to, co sam pozna, życie na tym świecie 
byłoby nieznośne. Bo jak można żyć, nie wierząc innym? 
Chociażby w to, że ten właśnie człowiek jest moim 
ojcem. Musi więc człowiek wierzyć innym tam, gdzie 
sam nie jest w stanie posiąść pełnej wiedzy. Rzecz jasna, 
nikomu nie można dawać takiej wiary jak Bogu. Stąd też 
ci, którzy nie dają posłuchu prawdom wiary, mało że są 
niemądrzy, są wprost głupi i pyszni; jak mówi Apostoł   
w 1 Liście do Tymoteusza (6, 4) o tego rodzaju 
człowieku: »nadęty i niczego nie rozumie«. Sam zaś 
Apostoł powiada o sobie w 2 Liście do Tymoteusza                   
(1, 12): „Wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że 
mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia” . 

Nie powinniśmy zatem wątpić, lecz być ludźmi 
wiary, każdego dnia zmagającymi się z trudnościami,                
z których będziemy wychodzić zwycięsko. Bez 
wątpienia rozpoczynający się już niebawem „Rok 
Wiary” pomoże nam pogłębić naszą jedność z Bogiem            
w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, gdyż jak czytamy 
w Liście Benedykta XVI: „PODWOJE WIARY” ( por. Dz 
14, 27) są dla nas zawsze otwarte”.   
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Z ŻYCIA PARAFII... 
Barbara Zarzycka                

ŻYWY RÓŻANIEC
 

 Jak sięgam pamięcią, modlitwa 
różańcowa w naszym kościele była 

odmawiana od zawsze. Szczególnym miesiącem 
różańcowym jest miesiąc październik. Matka 
Najświętsza 13 października 1917 roku powiedziała do 
trójki dzieci w Fatimie: "Jestem Najświętszą Panną 
Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła 
swoje życie, by Boga tak ciężko nie obrażała, by 
odmawiała różaniec, poprawiła się i uczyniła pokutę za 
swoje grzechy". Przyjście Matki Najświętszej 
potwierdził cud wirującego słońca. 
Siedemdziesięciotysięczny tłum oglądał zjawisko, tak 
wstrząsające, że nikt już nie wątpił, iż na ziemię zeszła 
Maryja, by przynieść swoje orędzie jako ratunek dla 
ludzkości. 
   W parafii Św. Józefa Rzemieślnika są trzy Róże 
Różańcowe - pod wezwaniem: Matki Bożej 
Częstochowskiej, Matki Bożej Bolesnej oraz Matki Bożej 
Niepokalanej (po 20 osób każda). W maju i październiku 
podejmujemy całodobową modlitwę różańcową                         
w intencji Ojczyzny. W wyznaczonym dniu, o wybranej 
godzinie 24 osoby odmawiają cały różaniec aby prosić 
Matkę Najświętszą o pomoc w rozwiązywaniu 
najtrudniejszych spraw w Naszej Ojczyźnie. Z inicjatywy 
Rady Apostolatu Maryjnego w Warszawie, która 
dołączyła do rzeszy ludzi modlących się za Ojczyznę, 
nasza wspólnota zgłosiła gotowość codziennego 
odmawiania modlitwy różańcowej w intencji naszego 
kraju. 

W 2007 roku ksiądz proboszcz - Augustyn Konsek 
wprowadził w naszym kościele odmawianie różańca w 
dni powszednie przed poranną Mszą Świętą i jest tak do 
dziś. Gdy odmawiamy różaniec Maryja słucha nas                         
i uprasza nam łaskę wejścia w kontakt z Duchem 
Świętym. Bierze nas jak gdyby za rękę i prowadzi ku 
niemu. Różaniec nazywamy "Psałterzem Najświętszej 
Panny" czy też Pieśnią nad Pieśniami Ducha Świętego                 
i Maryi. Staje się doskonałym sposobem ożywienia                       
i pogłębiania w nas miłości do Ducha Świętego 
uświęcającego nas swoją łaską, wychowującego dzieci 
Boże natchnieniem i światłem. Jak człowiek chowa się  

 
na kolanach matki i prawdziwie dojrzewa, jeśli ma 
matkę mądrze wychowującą, tak i chrześcijanin, jeśli 
zauważy swoją relację z Maryją jako Matką i pozwoli się 
Jej wychowywać, rozwija się i dojrzewa do pełni 
chrześcijańskiego życia. 
   Różaniec stanie się dla nas szkołą Maryi, w której 
wychowujemy się w atmosferze modlitwy, rozmyślania, 
pracy wewnętrznej, w poddaniu się wpływowi Ducha 
Świętego, który uświęca ludzi pokornych. 
Dlatego zachęcamy do włączenia się do duchowej 
rodziny czcicieli Matki Bożej, wspólnoty różańcowej. 
   Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec 
Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche 
(znany w historii apostoł Różańca świętego i założyciel 
Bractw Różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki 
Bożej następujące obietnice, przekazywane w tradycji 
zakonu dominikańskiego). 
1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając 
Różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę. 
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec 
przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski. 
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw 
piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi 
herezje. 
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze 
zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie 
odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do 
miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy 
wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. 
5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec - nie zginie. 
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec 
święty, rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie 
dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie 
umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest 
grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce 
i osiągnie życie wieczne. 
7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez 
Sakramentów Świętych. 
8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu                   
i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy 
śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych. 
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie 
czciły modlitwą różańcową. 
10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką 
chwałę w niebie. 
11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz - 
otrzymasz. 
12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą                
w każdej potrzebie. 
13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa 
Mojego Różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci 
wszystkich mieszkańców nieba. 
14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi,                       
a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego 
Jednorodzonego. 
15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim 
znakiem przeznaczenia do Nieba. 
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  Przemyślenia 
PARAFIAN... 

 
Elżbieta Gawęcka 

 

MOJA PRACA W KOŚCIELE 
 
 Rok 1987. Otrzymałam 

emeryturę. Upragniony odpoczynek!  A jednocześnie 

zastanowienie się co zrobię z wolnym czasem?                   

Ks. proboszcz Jan Kubica, zaproponował mi pracę                 

w kościele. Zgodziłam się chętnie. Spełniło się moje 

marzenie. Zajmę się kwiatami. Nie żałowałam trudu, 

pomysłów, ani czasu. We wszystkie uroczystości 

kościelne miałam pole do popisu. Dzielnie pomagał 

mi ks. Bronisław Myrda. W okresie letnim 

korzystałam również z kwiatów, które przynosiły                   

z działek: p. Teresa Szymczak, p. Krysia Worach,                   

p. Maria Mandżukowska i wiele innych osób. Bardzo 

pomyślnie układała mi się współpraca                                        

z ks. Edwardem Firutą. I tak w miłej atmosferze 

pracy minęło 18-cie lat. Pracę po mnie objęła                         

p. Natalia. Wąs. Służę jej radą   i pomocą. A wszystko 

na chwałę Pana Boga! 

 

Zofia Sabat 
 

WIERSZ O MATCE BOŻEJ 
 

Matko Najświętsza  Niepokalanie Poczęta!  

Prosimy abyś łaską swoją świat okryła 

Od terroru, wojny i kataklizmu świat broniła 

Abyś w powstałej bazylice we Wrocławiu 

najpiękniejszymi kwiatami świata uwieńczona 

hołd należny od zwierzchników państwowych Ojczyzny   

 i całego świata przyjmowała 

Matko Najświętsza Niepokalanie Poczęta! 

Prosimy abyś Miasto Wrocław błogosławiła 

Od wszelkich nieszczęść broniła 

Łaskami swoimi napełniła 

Lud Wrocławia prosi serdecznie abyś wysłuchać raczyła 

Matko Najświętsza Niepokalana! 

Polska cała błaga 

Abyś świat pokojem ratowała. 

______________________________________________________________ 

                                                            R E K L A M A                                                                            HD-PRINT  STUDIO DESIGN 
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Zapraszamy od 9.00 - 18.00 



8 
 

fOTOGALERIA... 

Owoce i kwiaty z ogrodu parafialnego - lato 2012 
 

 
 

 
 

 

 
    

 

„Tajemnica życia leży w poszukiwaniu piękna” (Oscar Wilde) 
 

„Miłość jest istotą naszego istnienia – jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu 
pod drzewem życia, nie mając świadomości, by zerwać jego owoce” (Paulo Coelho) 

 

„Marzenie – kwiat, wspomnienie – owoc, nie zawsze smaczny” (Stefan Florian Garczyński) 
konkurs  

 
   Ogłaszamy konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca. 
Zamierzeniem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy 
różańcowej oraz rozwój talentów zwłaszcza wśród dzieci                              
i młodzieży. Różaniec może być wykonany dowolną techniką, 
indywidualnie lub rodzinnie. Zachęcamy, aby wykorzystać 
najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca (np. Ze 
śrubek, cukierków, piłek tenisowych, pieczonego ciasta, kasztanów, 
fasolek, chrupek, liści oraz wiele innych). Liczymy na 
pomysłowość i oryginalność. Do oceniania prac zostanie 
powołana specjalna komisja. Najlepsze prace będą nagrodzone. 
Różańce przynosimy do kościoła we wtorek, 16 października 
(w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża). 


