
 
 
 
 

ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 

Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 9 * grudzień 2012 r. 

 Drodzy Czytelnicy!  2-go grudnia rozpoczniemy 
w całym Kościele Adwent - święty czas oczekiwania. 
Oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa, w czym pomaga 
nam liturgiczna atmosfera Adwentu. Ale Adwent to także 
czas oczekiwania na narodzenie Jezusa w Betlejem, bo                     
w roku liturgicznym nie tyle wspominamy wydarzenia z  
życia Jezusa, co przeżywamy je na nowo. W sensie 
historycznym, Jezus narodził się ponad 2000 lat temu, a w 
sensie liturgicznym, Jezus rodzi się na nowo, a my jesteśmy 
tego świadkami. W Konstytucji o Liturgii, o roku liturgicznym 
czytamy: "Kościół [w roku liturgicznym] odsłania całe 
misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia 
aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego 
oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia 
Pańskiego. W ten sposób obchodząc misteria Odkupienia, 
Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług 
swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym 
czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski 
zbawienia" (KL 102). 
 Przeżyjmy Adwent po chrześcijańsku, a święta 
Bożego Narodzenia staną się prawdziwym spotkaniem z 
Jezusem, naszym Bratem, Przyjacielem i Bogiem. 

Ks. Maciej Mroczek CM 
PARAFIALNE WYDARZENIA ADWENTU: 

Roraty: od poniedziałku do piątku                      
o godz. 18.00; w soboty o godz. 8.30. 
List pasterski Księdza Arcybiskupa 
Mariana Gołębiewskiego, metropolity 
wrocławskiego do odczytania we 
wszystkich kościołach archidiecezji                       
w niedzielę, 2 XII. 
Całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu: niedziela 2 

XII. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i 
cicha modlitwa po każdej Mszy; o godz. 15.00 
Koronka do Bożego Miłosierdzia; o godz. 17.30 
Nieszpory; po wieczornej Mszy (ok. godz. 
18.45) adoracja uwielbienia dla ludzi młodych.  
Rekolekcje adwentowe: 16-19 XII, prowadzi                
ks. Krzysztof Dura CM, misjonarz z Krakowa.  
niedziela (16 XII): Msze św.  z nauką 
rekolekcyjną dla dorosłych: 7.30, 9.30 i 12.30; 
dla dzieci i rodziców: 11.00 oraz dla młodzieży 
i rodziców: 18.00. 

poniedziałek (17 XII): Msze św. z nauką rekolekcyjną dla 
dorosłych: 8.30 i 18.00; Modlitwy wspólne: 8.00 i 17.30; 
nabożeństwo z nauką dla dzieci: 16.30 oraz Msza św. dla 
młodzieży: 19.30. 
wtorek (18 XII) i środa (19 XII): Msze św. z nauką 
rekolekcyjną dla dorosłych: 8.30 i 18.00; Modlitwy wspólne: 
8.00 i 17.30. spowiedź: 8.00 - 10.00 oraz 17.00 - 19.30. 

 Mamy za sobą pierwsze spotkanie redakcyjne dla 
Czytelników. Bardzo pozytywnie odebraliśmy ilość 
przybyłych osób i jakość rozmów. Rozdaliśmy nagrody za 
krzyżówkę, posłuchaliśmy recytacji poezji i wymieniliśmy się 
spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami. I tak upłynęło 
spotkanie przy herbacie i ciastku. Zapraszamy na następne. 

 

Koszt druku gazetki, za jeden egzemplarz: 1,80 zł 
 

 
30 XI przypada Święto Św. 

Andrzeja apostoła. Czcigodnemu 
Solenizantowi, ks. Andrzejowi 
Siemińskiemu CM składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
Błogosławieństwa Bożego, 

obfitości łask i opieki Patrona. 
Pamiętajmy o Księdzu  Andrzeju 

w naszych modlitwach! 
PLURIMOS ANNOS! 

 Korzystając z przedświątecznego czasu, życzymy Wszystkim 
Parafianom, Miłośnikom naszego kościoła i Czytelnikom "Świętego Józefa 
Rzemieślnika" pięknie przeżytej uroczystości Narodzenia Pańskiego. Niech 
Boża Dziecina nam błogosławi! Niech w naszych rodzinach zapanuje miłość 
chrześcijańska. 

Duszpasterze i Redakcja 



2 
 

NIEDZIELNA i świąteczna EWANGELIA...       

  2 XII - Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa 

  9 XII - Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu 

16 XII - Łk 3, 10-18 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa 

23 XII - Łk 1, 39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

25 XII - J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem 

26 XII - Mt 10, 17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was 

30 XII - Łk 2, 41-52 Rodzice znajdują Jezusa w świątyni 
Na parafialnej stronie internetowej: www.misjonarze-wroclaw.pl znajdziesz teksty liturgii na każdy dzień. 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty 
chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością. 
INTENCJA MISYJNA: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które 
płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Jana 1,1-14. Odwieczne Słowo. 
ZDANIE DO POWTARZANIA W GRUDNIU: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas" (J 1,14). Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas - to znaczy nie 
przestało być tym, czym było od wieków, Jednorodzonym Synem w łonie Ojca, ale 
zaczęło być tym czym dotąd nie było, człowiekiem. A słowo nie tylko, że stało się 
ciałem, ale zamieszkało między nami. Jezus Chrystus zamieszkał realnie wśród nas, podczas swojego 
ziemskiego, doczesnego życia. Eucharystia kontynuuje tę obecność. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA GRUDZIEŃ: Pamięć na obecność Boga. Przeżywanie obecności 
Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie. Bezgraniczne oddanie się Niepokalanej naśladowaniem 
Jezusa Chrystusa oddającego się Maryi jako Swojej Matce. 
PATRONKA MIESIĄCA: NIEPOKALANA NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA (8 grudnia) Dogmat o 
Niepokalanym Poczęciu NMP został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku bullą "Inefabilis Deus" wydaną 
przez papieża Piusa IX. Maryja weszła w byt ludzki nieobciążona dziedzictwem grzechu 
pierworodnego. Od jego zmazy została ustrzeżona dzięki powołaniu Jej przez Boga na Matkę 
Zbawiciela Świata. 

INTENCJE GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
Aby nasze Grupy Modlitwy i rodziny promieniowały dobrocią serca, wzajemną serdecznością wobec 
ludzi zagubionych i pozbawionych życzliwej atmosfery domu rodzinnego. 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
JAN PAWEŁ I - UŚMIECH BOGA cz. I - 6 XII, godz. 18.40, cz. II - 13 XII, godz. 18.40 

To pierwszy film fabularny poświecony papieżowi Janowi Pawłowi I, który zmarł w 33 
dniu swojego pontyfikatu. Miniserial został zrealizowany dla włoskiej telewizji publicznej 
RAI przez Giorgio Capiataniego, reżysera m.in. filmowej biografii Jana XXIII. Scenarzyści, 
prócz udokumentowanych i dobrze znanych faktów, przedstawiają także wydarzenia, co 
do których nie ma pewności, czy w rzeczywistości zaistniały.  Premierowy pokaz film z 
udziałem Benedykta XVI odbył się 8 października 2006 roku w sali kinowej w Watykanie. 
CZAS: cz. I - 100 min.; cz. II - 100 min. 

NARODZENIE  20 XII, godz. 18.40 

Bohaterami filmu "Narodzenie" są Maria i Józef. Dwójka ta wyrusza  w dramatyczną 
podróż z Nazaretu do Betlejem pełną trudów  i niebezpieczeństw. Betlejem jest 
rodzinnym miastem Józefa. Bohaterowie chcą się tam dostać by uczestniczyć w spisie 
ludności zarządzonym przez króla Heroda. Długość trasy wynosi ponad 150 kilometrów, a 
Maria jest  w dziewiątym miesiącu ciąży i wkrótce spodziewa się narodzin dziecka. CZAS: 
101 min. 

                     NA PROJEKCJE FILMÓW ZAPRASZAMY DO SALI ŚW. JÓZEFA 
zdjęcia i opisy filmów ze strony internetowej: www.filmweb.pl 

 

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

http://www.filmweb.pl/
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA 
Benedykt XVI 

List apostolski w formie «motu proprio» 
PORTA FIDEI 

ogłaszający Rok Wiary 
 
8. Z tej radosnej okazji pragnę zachęcić braci biskupów 
całego świata, żeby zjednoczyli się z Następcą Piotra w tym 
czasie duchowej łaski, jaki daje nam Pan, by upamiętnić 
cenny dar wiary. Chcemy obchodzić ten Rok Wiary w sposób 
godny i owocny. Trzeba zintensyfikować refleksję na temat 
wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa                          
w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich 
przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich 
przemian, jaki ludzkość przeżywa obecnie. Będziemy mieli 
okazję do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w 
naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych 
domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę 
lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym 
pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz 
parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne 
znajdą        w tym roku sposób, aby uczynić publicznym 
wyznanie Credo. 
9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym 
aspirację do  wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym 
przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Będzie to też dobra 
okazja, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza 
Eucharystii, która „jest szczytem, do którego zmierza 
działalność Kościoła, i jednocześnie ... źródłem, z którego 
wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy, żeby 
świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej 
wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący 
powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, 
celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się 
nad samym aktem wiary. 
Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrześcijanie 
musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną 
modlitwą, aby nie zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym 
wraz ze chrztem. Słowami pełnymi znaczenia przypomina                
o tym św. Augustyn, kiedy w jednej z homilii na temat 
redditio symboli, przekazania Credo mówi: „Symbol świętej 
tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem i który 
wyznaliście jeden po drugim, jest słowami, na których opiera 
się, jak na stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła,                         
a fundamentem tym jest Chrystus Pan... Otrzymaliście więc                
i powtarzaliście to, co wiernie powinniście naśladować, co                
w duszy i sercu zawsze powinniście przechowywać, co 
powinniście na łożach waszych odmawiać, o czym myślicie 
na placach i miejscach publicznych, o czym także i podczas 
posiłków waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu, 
chociaż ciało zasypia”. 
10. Chciałbym w tym miejscu nakreślić zarys programu, 
który pomoże w głębszym zrozumieniu nie tylko treści 
wiary, ale wraz z nimi, także aktu, którym zdecydujemy się 
na całkowite powierzenie się Bogu, w pełnej wolności. 
Istnieje w istocie głęboka jedność między aktem, którym się 
wierzy a treścią, której dajemy nasze przyzwolenie. Apostoł 
Paweł pozwala na wejście w tę rzeczywistość, kiedy pisze: 
„Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,                        
a wyznawanie jej ustami - do zbawienia” (Rz 10, 10). Serce 
wskazuje, że pierwszy akt, którym dochodzi się do wiary jest 
darem Boga i działaniem łaski, która przekształca osobę aż 
do głębi jej serca. 
W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. 
Św. Łukasz opowiada, że  Paweł, kiedy był w Filippi, udał się 
w szabat, by głosić Ewangelię niektórym kobietom; była 

wśród nich Lidia a „Pan otworzył jej serce, tak że uważnie 
słuchała słów Pawła” (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty                
w tym wyrażeniu.  Św. Łukasz uczy, że znajomość treści,                   
w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie to 
serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie jest otwarte 
na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię                   
i zrozumieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem 
Bożym. 
Z kolei „wyznawać ustami” wskazuje, że wiara oznacza 
zaangażowania i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy 
nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest 
decyzją na to, żeby być z Panem, aby z Nim żyć. To „bycie                    
z Nim” wprowadza do zrozumienia powodów, dla których się 
wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, 
wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co 
się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą 
oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia jej bez 
lęku każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który 
uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je 

śmiałym i odważnym. 
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym jak                    
i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest 
faktycznie Kościół. W wierze wspólnoty chrześcijańskiej 
każdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejścia do ludu 
wierzących, aby zyskać zbawienie. Jak stwierdza Katechizm 
Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» - to wiara Kościoła 
wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede 
wszystkim w chwili chrztu. «Wierzymy» - to wiara Kościoła 
wyznawana przez biskupów zgromadzonych na soborze lub, 
bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzących. 
«Wierzę» - mówi także Kościół, nasza Matka, który przez 
swoją wiarę odpowiada Bogu i który uczy nas mówić: 
«Wierzę», «Wierzymy»...”.  
Jak można dostrzec znajomość treści wiary jest istotna, by 
wydać swą zgodę, to znaczy, aby w pełni, rozumem i wolą 
zgadzać się z tym, co proponuje Kościół. Znajomość wiary 
wprowadza w pełnię tajemnicy zbawczej objawionej przez 
Boga. Udzielona zgoda oznacza  więc, że kiedy się wierzy,                
w sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo 
gwarantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia się                              
i pozwala poznać swą tajemnicę miłości. 
Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że w naszym 
kontekście kulturowym wielu ludzi, choć nie rozpoznają       
w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu                 
i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie. To 
poszukiwanie jest autentyczną „preambułą” wiary, gdyż 
kieruje ludzi na drogę, która prowadzi do tajemnicy Boga. 
Sam ludzki rozum nosi w istocie wrodzoną potrzebę tego, „co 
wartościowe, nieprzemijalne”. Wymóg ten stanowi 
nieustannie zachętę, trwale wpisaną w serce człowieka, aby 
wyruszyć w drogę i znaleźć Tego, którego byśmy nie 
poszukiwali, gdyby nie wyszedł już nam na spotkanie.  Wiara 
zaprasza nas właśnie na to spotkanie i w pełni otwiera. 

Ciąg dalszy w kolejnych numerach… 
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katecheza dla dorosłych... 
Jacek Zieliński                                   

JAK ODRÓŻNIĆ RELIGIJNOŚĆ OD WIARY? 
 

Ewangelista Łukasz w rozdziale 17 
wspomina niezwykle ważne spotkanie do 
jakiego doszło podczas podróży Chrystusa 
do Jerozolimy. Jak relacjonuje autor 

Ewangelii, Jezus zbliżając się wraz ze swoimi uczniami do 
wsi, która znajdowała się na pograniczu Samarii i Galilei, 
zobaczył idących im naprzeciw dziesięciu trędowatych, 
którzy zbliżywszy się na bezpieczną odległość – byli 
bowiem świadomi jakie ryzyko niosło ze sobą 
bezpośrednie spotkanie z osobą zdrową – głośno 
zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (Łk 17, 
13). Chrystus w odpowiedzi powiedział 
tylko tyle: „Idźcie, pokażcie się 
kapłanom!”. A gdy odeszli, 
dodaje jakby zdawkowo 
Ewangelista, zostali 
oczyszczeni. 

Jeśli pytam sam 
siebie czym według 
mnie różni się postawa 
religijna od postawy 
wiary, przywołuję dalszą 
opisaną przez św. Łukasza 
historię spotkania dziesięciu 
trędowatych z Chrystusem. „Wtedy 
jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, 
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz 
do Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin”                   
(Łk 17, 16). Można zapytać, dlaczego Ewangelista z takim 
naciskiem podkreślił fakt, że jedynym, który wrócił by 
podziękować Chrystusowi za dar uzdrowienia był 
Samarytanin. Współcześnie  słowo Samarytanin kojarzy 
nam się pozytywnie: z kimś miłosiernym, 
współczującym, litościwym. Z kimś kto spontanicznie 
potrafi nieść pomoc chorym i potrzebującym. W czasach 
Jezusa określenie to jednak miało na wskroś 
pejoratywne znaczenie. Żydzi bowiem mieszkańców 
Samarii uważali za odstępców zarzucając im nieczystość 
kultu (2 Krl 17, 1-41).  

Można wyobrazić sobie, jakie zdziwienie musiało 
malować się na twarzach towarzyszących Jezusowi 
Apostołów, rozpoznających w uzdrowionym człowieku 
Samarytanina, skoro sam św. Łukasz, nie będąc 
świadkiem tego wydarzenia, fakt ów tak mocno 
uwypuklił. Chrystus zauważając reakcję uczniów, zwrócił 
się do nich pytając: „Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczony? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie 
znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec”. Do uzdrowionego zaś z trądu człowieka 
powiedział: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”                 
(Łk 17, 17-19). 

 Piękno owej historii jest bez wątpienia 
poruszające, na tyle, że komentarz do niej wydaje się 
zbyteczny. Czy jednak na pewno?  

Spróbujmy jeszcze raz przyjrzeć się sytuacji 
opisanej przez św. Łukasza Ewangelistę. Trędowaci 
wiedząc kim jest Ten, który zbliża się do wioski wyszli 

Mu na naprzeciw i zatrzymali się z daleka. A następnie 
zwracając się po imieniu do Jezusa proszą go pomoc: 
„zlituj się nad nami”. Ciekawe jest to, że oprócz nich do 
Chrystusa zwróci się w taki sposób niewidomy pod 
Jerychem (Łk 18, 38) oraz „dobry” łotr (Łk 23, 42). 
Dlaczego to aż tak ważne? Czyż nie jest tak, że zwracamy 
się do kogoś po imieniu tylko wtedy, gdy go znamy. Tak 
też i było i w tym wypadku. Trędowaci znali Jezusa, choć 
św. Łukasz nie wyjaśnia skąd. Musieli też zatem wiedzieć, 
jakich rzeczy w imię Boga Ojca dokonał. Nie podeszli 
jednak do Jezusa, lecz z daleka oczekiwali Jego reakcji. 

Chrystus dostrzegając ich serca pełne nadziei, 
którą wyrazili poprzez wyjście Mu 

naprzeciw, nakazał im aby udali się do 
swych kapłanów. Oni posłuszni 

Jego woli udali się w drogę 
powrotną. A gdy szli, zostali 
uzdrowieni. 

W drugiej odsłonie tej 
historii widzimy Samarytanina, 

który gdy tylko zorientował się 
czego Chrystus dokonał i jaka 

łaska na niego spłynęła, nie 
zastanawiając się wrócił i rzucił się 

Chrystusowi do nóg, aby wyrazić swą 
wdzięczność. Zbliżając się do Chrystusa tak blisko 

przełamał dotychczasowy dystans, znajdując w sobie 
odwagę by stanąć przed Mistrzem twarzą w twarz. 

Ten krótki fragment Ewangelii, w jakże 
przejrzysty sposób, obrazuje różność postaw osób, które 
uznają Boże synostwo w Chrystusie. Czy jednak                           
w postawie, którą nie znamionuje odrzucenie istnienia 
Boga, a więc w postawie aprobującej Jego obecność                    
w świecie wyraża się wiara? Jeśli tak, to czym różni się 
wiara od religijności? Skoro zarówno człowiek religijny 
jak i wierzący uznaje istnienie Boga za coś oczywistego. 
Różnica staje się jasna, gdy jeszcze raz za Chrystusem 
zapytamy: „Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”. 

Postawa religijności, jakkolwiek wiąże się                           
z przyjęciem prawdy o istnieniu Boga i z chęcią 
zachowywania praktyk religijnych oraz z uznania w 
Chrystusie Syna Bożego, różni się, od postawy wiary, tak 
jak postawa dziewięciu uzdrowionych, od postawy 
Samarytanina. Nie wystarczy bowiem uznać za prawdę 
objawienia Bożego, „ale potrzebna jest także, jak 
zauważa ks. prof. Roman Rogowski, ufna nadzieja                           
i konieczne jest posłuszeństwo Bogu”.  

Człowiek bez ufnej nadziei jest tylko osobą 
religijną, nie ma w nim bowiem przekonania, 
potwierdzonego w postawie pełnego zawierzenia                            
i posłuszeństwa, że Bóg, który jest Miłością może i chce 
zmienić jego życie, którego zwieńczeniem jest dar 
najwspanialszy – życie wieczne. 

Czy zatem i do mnie Chrystus mówi: „Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła”. 
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Z ŻYCIA PARAFII ... 
 

 Ks. Andrzej Siemiński CM              
 

WSPÓLNOTA MISYJNA 

 „Bóg pragnie, by wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 
2,4), czyli Chrystusa.  
 „Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony 
wszystkim narodom i wszystkim ludziom, i by w ten 
sposób Objawienie docierało aż na krańce świata” 
KKK 74. 
 Wspólnota Misyjna w parafii Św. Józefa 
Rzemieślnika we Wrocławiu zrodziła się w roku 2008 
z ciekawości poznania pracy misyjnej w krajach 
misyjnych. Pierwsze spotkania miały na celu 
usłyszenia ciekawych opowieści misjonarza o swojej 
pracy w Afryce i odpowiedzenia na pytania: 
 Kto to jest misjonarz? Jak nauczanie 
ewangeliczne jest przyjmowane w różnych kulturach? 
Jak odbywa się aklimatyzacja misjonarza,                                 
w warunkach jakże różnych od swojej kultury, języka? 
Czy miejscowa ludność chętnie przyjmuje wiarę 
chrześcijańską? 

 Mała grupa „Przyjaciół 
Misji” postanowiła spotykać się 
raz w miesiącu (w drugi wtorek) 
na Mszy Świętej wieczornej i 
spotkaniu formacyjnym. 
 W miarę poznawania pracy misyjnej 
wspólnota zaczyna włączać się w dzieło misyjne 
kościoła, wychodząc z założenia, że każdy ochrzczony 
jest powołany, aby stawał się misjonarzem. 
Poprzez modlitwę, drobne ofiary i spotkania 
formacyjne umacniamy siebie w przekonaniu, że tu                 
i teraz możemy przez naszą skromną pomoc dziełu 
rozkrzewiania wiary stawać się misjonarzami. 
Choć jest to kropla, ale i ona drąży skałę… 
 Wytrwale spotykamy się nadal w każdy drugi 
wtorek miesiąca na Mszy Św. Wieczornej i spotkaniu 
formacyjnym, ufając, że jest to nasz wkład w głoszeniu 
Dobrej Nowiny aż na krańce świata. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych misjami do 
włączenia się w to dzieło. 

_________________________________________________________________________ 

Dzieci ze Scholii Liturgicznej Służby Ołtarza 

WYCIECZKO-PIELGRZYMKA DO BARDA ŚLĄSKIEGO  

 

 

 

 

 

     Bardo Śląskie, zwane miastem 
cudów, słynie ze swojej drewnianej figury Matki 
Bożej w stylu romańskim, do której już od 
średniowiecza pielgrzymowały narody 
słowiańskie: Polacy, Czesi oraz Słowacy.                           
W listopadzie 2012 odwiedzili ją –  pod opieką ks. 
Macieja, p. Karoliny i p. Grzegorza –  
przedstawiciele najmłodszych grup naszej parafii, 
czyli Ministranci i Schola. 
 Pierwszy punkt wyprawy to zdobycie Góry 
Bardzkiej. Wspinaczce wśród spadających, 

złocistych liści, towarzyszyła modlitwa przy 
pięknych, murowanych stacjach Drogi Krzyżowej. 
 Punkt drugi to natomiast udanie się do 
Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary. Brat 
zakonny oprowadził nas po zabytkowej świątyni, 
gdzie się pomodliliśmy i ucałowaliśmy słynną 
figurę Matki Bożej oraz po ruchomej szopce 
przedstawiającej losy świata od jego początku do 
dziś. 
 Na koniec ks. Maciej zaprosił naszą 13-
osobową załogę do pobliskiej restauracji na 

obiad, aby z pełnymi brzuchami 
udać się na dworzec. Podróż 
pociągiem minęła urozmaicona 
grą w karty oraz rozmowami na 
tematy bardziej i mniej poważne. 
 Wyjazd w tym kończącym 
się już, jesiennym czasie, udał się            
i jako wycieczka, i jako 
pielgrzymka. Jaka kolejna 
miejscowość do zdobycia?! 
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przemyślenia parafian... 
 

Dzieci piszą: DLACZEGO JESTEM KANDYDATEM NA MINISTRANTA?  
 

Zostałem kandydatem, bo lubię chodzić do kościoła. 
Ponadto przygotowywanie się do bycia ministrantem 
mobilizuje mnie do modlitwy i częstej spowiedzi.  

Fabian Król, kl. IV a 
 

W drugiej klasie zgłosiłem się, aby zostać aspirantem, 
W trzeciej klasie zostałem kandydatem, co jest bardzo 
fajne i szybko mi się spodobało. Będę ministrantem.  

Kuba Sokołowski, kl. III a 

 
 

Pewnego dnia ks. Maciej zaprosił 
mnie do zakrystii i zaproponował mi 
zostanie ministrantem. Zaproszenie 
bardzo mi spodobało się, ponieważ               
w głębi serca chciałem nim być, ale 
trochę się wstydziłem.  

Fabian Nowacki, kl. III a 
 
Zostałem kandydatem, bo lubię 
chodzić do kościoła. Kocham Pana 
Jezusa. Bardzo lubię służyć przy 
ołtarzu. Bardzo lubię ks. Macieja, ks. 
Józefa i ks. Andrzeja. Ucieszyłem się, 
gdy uroczyście otrzymałem komżę.  

Karol Możdzeń, kl. III b  
 

Chciałem zostać kandydatem, ponieważ chciałem 
wiernie służyć Bogu. Zresztą bardzo lubię chodzić do 
kościoła. Ksiądz mnie przyjął na kandydata, co mnie 
bardzo ucieszyło.  

Adaś Dobrzyński, kl. III a 
 

Ja, Adrian Sykuła zostałem kandydatem na 
ministranta, ponieważ chciałem służyć Panu Bogu.                 
I to służyć razem z kolegami. Bardzo lubię chodzić do 
kościoła i pomagać przy Mszy świętej. Lubię                         
ks. Macieja, ks. Proboszcza i ks. Andrzeja.  

Adrian Sykuła, kl. III a 
 

Jestem kandydatem na ministranta, bo chcę służyć 
Panu Jezusowi wraz z kolegami. Drugim powodem 
jest to, że lubię ks. Macieja, ks. Proboszcza i ks. 
Andrzeja. A tak w ogóle to jestem niegrzecznym 
chłopcem w domu, w szkole, na podwórku i bycie 
blisko ołtarza pozwala mi stać się grzecznym 
barankiem.  

Tomek Barański, kl. III b
________________________________________________________________________________________ 
6 grudnia - wspomnienie św. Mikołaja, zapraszamy Dzieci na film pt. "Mikołaj, chłopiec, który 
został świętym" przybliżający prawdziwą historię tego, który już od wieku rozdaje prezenty i na 
zawsze stał się symbolem bezinteresownej dobroci. Film wyświetlimy w czwartek, 6 XII o godz. 
17.20, po filmie zapraszamy na Roraty. Jak będziemy grzeczni, to na końcu Mszy św. odwiedzi nas 
św. Mikołaj - prawdziwy św. Mikołaj. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                           R E K L A M A                                                                         
HD-PRINT  STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 tel. 71 337 
58 75,  513 072 100studio@hd-print.pl Zapraszamy od 9.00 - 18.00 
 
Parafia Św. Józefa Rzemieślnika 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 44-46 (71) 342 69 70 www.misjonarze-wroclaw.pl 

Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki 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; 

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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liturgiczna służba ołtarza... 
Sebastian Skowron 

STOPNIE L.S.O. 
 

Niedawno w naszej Parafii 
miała miejsce pewna uroczystość. Otóż 

w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza wstąpiło kilku 
nowych chłopców, dodatkowo odbyły się święcenia 
nowych lektorów. Podczas liturgii padały nazwy 
różnych stopni ministranckich. Tutaj nasuwa się 
pytanie: ile właściwie tych „etapów” jest? Po co 
właściwie taki podział? Poniżej postaram się nieco 
przybliżyć  strukturę Liturgicznej Służby Ołtarza  
i wyjaśnić jakie są przywileje i obowiązki na każdym 
stopniu ministranckiej rodziny. 
 Na samym początku, chłopiec (lub 
dziewczynka, istnieją bowiem również ministrantki, 
choć w naszej Parafii jeszcze takowej nie ma), może 
zostać aspirantem. Dzięki temu, będzie mógł stać 
razem z innymi przy ołtarzu i 
uczyć się podstaw służenia, 
obserwując starszych kolegów, ale 
nie będzie zakładał żadnej szaty 
liturgicznej. Po kilku miesiącach 
aspirant może zostać oficjalnie 
przyjęty na kandydata. Na tym 
etapie może już zakładać komżę, 
ale przed nim wciąż długa droga, 
by stać się pełnoprawnym 
ministrantem. Uroczyste przyjęcie 
do grona ministrantów odbywa 
się około rok później. Do tego 
czasu kandydat pogłębia swoją 
wiedzę o szatach liturgicznych, 
przebiegu Mszy Świętej, 
używanych naczyniach, oraz uczy 
się samodzielnie służyć podczas 
liturgii.  
 Kiedy kandydat posiądzie 
już niezbędną wiedzę, zostaje wyświęcony na 
ministranta. Od tej pory rozpoczyna na dobre swoją 
„karierę” i systematycznie wspina się w górę 
Liturgicznej hierarchii. Niewiele osób bowiem wie, że 
istnieje kilka stopni ministranckich. Na każdym z nich 
pula przywilejów i obowiązków znacznie się 
powiększa. Tutaj wypada nieco omówić każdy z nich, 
a są to kolejno: 
 Ministrant Ołtarza – usługuje Kapłanowi 
podczas Mszy Świętej, podaje naczynia, odbiera Dary. 
 Choralista – do jego zadań należy głównie 
dzwonienie dzwonkami i uderzanie w gong podczas 
przeistoczenia oraz aktywne uczestniczenie                             
w śpiewie podczas Mszy Świętej. 
 Ministrant Światła – nosi świece (akolitki) 
podczas Mszy i uroczystości.     
 Ministrant Krzyża – głównie opiekuje się 
Krzyżem Procesyjnym, zwłaszcza w trakcie Drogi 
Krzyżowej  
i w Wielki Piątek, podczas Adoracji Krzyża.  
 Ministrant Księgi – odpowiedzialny jest za 
przygotowanie Mszału, oraz czytań w lekcjonarzu  

i Ewangeliarzu. Powinien znać układ tekstów 
zawartych w tych księgach. 
Dodatkowo ministranci mogą pełnić różne funkcje 
niezależnie od posiadanego stopnia: 
 Turyferariusz – podczas uroczystości 
przygotowuje trybularz i podaje go Kapłanowi, bądź, 
zależnie od sytuacji, samodzielnie okadza Najświętszy 
Sakrament, Kapłana czy zgromadzony lud. 
 Nawikulariusz – nieodłączny partner, 
pomocnik turyferariusza. Podaje Kapłanowi łódkę 
(nawikulę) wypełnioną kadzidłem. 
                 Insygniarz – szczególna funkcja, podczas 
uroczystości z udziałem biskupa opiekuje się 
pastorałem oraz mitrą w czasie, kiedy nie są one 
wykorzystywane. Zazwyczaj insygniarzy jest dwóch. 

 Po przebrnięciu przez wszystkie wyżej 
wymienione stopnie, ministrant może odbyć 
specjalny kurs i zostać lektorem. Do jego obowiązków 
(a zarazem przywilejów) należy odczytywanie 
fragmentów Pisma Świętego podczas Liturgii Słowa,                 
a także, w razie potrzeby, wykonywanie psalmów 
pomiędzy czytaniami. Ostatnim, najbardziej 
zaszczytnym poziomem w Liturgicznej Służbie 
Ołtarza jest ceremoniarz. Do jego obowiązków należy 
przygotowanie liturgii i czuwanie nad jej przebiegiem, 
powinien znakomicie znać przebieg wszystkich 
uroczystości i w razie potrzeby interweniować, by 
wszystko przebiegało we właściwej kolejności i we 
właściwy sposób. Ceremoniarzem może zostać tylko 
osoba, która odbędzie odpowiedni kurs. 
 To już wszystkie etapy „kariery” ministranta. 
Mam nadzieję, że te kilka słów pomoże lepiej 
zrozumieć  wszystko, co dzieje się podczas Mszy 
Świętej i różnych uroczystości, oraz pokaże jak wielką 
wiedzę i ile umiejętności musi posiadać przeciętny 
ministrant by umożliwić ich przebieg. 
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KRZYŻÓWKA... 

1. Autor Dziejów Apostolskich, lekarz, 
ewangelista, apostoł (nie należał do grona 
dwunastu). 

2. Inna nazwa III niedzieli adwentu. 
3. ... Adwentowy – z czterema świecami, przy 

ołtarzu. 
4. Imię Archanioła, zwiastującego Maryi, iż 

zostanie Matką Syna Bożego. 
5. Wierzchnia szata liturgiczna, zakładana 

przez kapłana do mszy św. 
6. Świeca z białą wstęgą, zapalana przy ołtarzu 

jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą 
Maryję Pannę. 

 
hasło: .................................  imię i nazwisko: .................................................... adres .......................................................................... 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę oraz przyniosą gotowe hasło wraz z imieniem, 

nazwiskiem i adresem zostaną wylosowane nagrody. Rozwiązania należy złożyć w zakrystii do dnia 11 grudnia. 

W listopadzie nagrody wygrali: MAJA CYPRIAŃSKA, JAKUB CHĘTNIK i ELŻBIETA GAWĘCKA. Gratulujemy! 
 

HUMOR... 
 Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. 
Wojtyła uśmiechnął się i odparł: 
- "Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!" 
 
 Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Niemiec, zebranym na mszy tak spodobały się 
cytowane przez Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo.  
Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną mowę, stwierdził: 
- "Dziękuje w imieniu świętego Pawła." 

 

poezja... 

Zofia Sabat 

Jasnogórska Matko, Królowo Korony Polskiej…

Jasnogórska Matko,  
Królowo Korony Polskiej, 

Do Ciebie przybywamy i do stóp Twych padamy: 
Abyś wysłuchać nas raczyła 

I Polską Ojczyznę naszą wolną nam przywróciła. 
 

Godło obnażone Tobie powierzamy 
I o ukoronowanie Twojej pomocy wzywamy. 

Błaganie do Ciebie nanosimy, abyś nasz naród i inne 
narody 

Od plagi nikotyny i alkoholu ratowała. 
 

Abyś nam zignorowane, odrzucone i podeptane 
10 przykazań Bożych do realizacji w życie podała. 
Abyś ponownie powróciła do rządu i wszystkich 

miejsc, 
Z których zostałaś z Twoim Synem usunięta. 
Abyś po naszej Ojczyźnie i po całym świecie 

W Koronie swobodnie peregrynowała 
I hołd od ludzkości należny odbierała. 

Abyś świat od zagłady – wojny ratowała. 
 

Abyś rządzących państwami do Siebie przywołała 
I pod przewodnictwem Namiestnika Piotrowego, 

Jana Pawła II, przysięgę rozbrojenia odebrała. 
Aby Ci cała ludzkość hołd uwielbienia 
Jako Królowej Nieba i Ziemi składała. 

 
Jasnogórska Matka, Królowa Korony Polskiej, 

To jest źródło, które bije, 
A świat od zagłady ratuje. 

 
Wiernie oddany Ci lud Solidarność. 

 
Wrocław-Częstochowa, 15 sierpnia 1984

 


