
ŚWIĘTY JÓZEF 
RZEMIEŚLNIK 
Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 5 (14) * maj 2013 r.

MIESIĄC MAJ W NASZEJ PARAFII OBFITUJE W WIELE WYDARZEŃ  
Już 1 V bedziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci Św. Józefa 
Rzemieślnika. Odpustowej Eucharystii o godz. 18.00 będzie 
przewoodniczyć Ksiądz infułat Adam Drwięga, który także udzieli                      
29 młodym ludziom  sakramentu bierzmowania.  
14 V w święto Św. Macieja Apostoła, Ksiądz Maciej Mroczek CM obchodzi 
swoje imieniny.  
19 V to wyjątkowy dzień dla dzieci klas drugich szkoły podstawowej, 
które po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej podczas Mszy 
świętej o godz. 11.00. Jest to także dzień rozpoczęcia Triduum przed 
peregrynacją Wielkopiątkowego Krzyża Bł. Jana Pawła II. 
21/22 V będziemy przeżywać peregrynację papieskiego Krzyża. 
23 V dzieci komunijne i rocznicowe udadzą się na pielgrzymkę 
dziękczynną do Góry Świętej Anny, Prudnika i Nysy. 
26 V w Dzień Matki, dzieci klas trzecich będą świętowały rocznicę 
Pierwszej Komunii Świętej o godz. 11.00. 

30 V w  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyruszymy z tradycyjną procesją ulicami naszej parafii (szczegóły w 
następnym numerze). 
PRZEZ CAŁY MIESIĄC MAJ SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA MAJOWE ZE ŚPIEWEM LITANII LORETAŃSKIEJ 

(NIEDZIELE I ŚWIĘTA O GODZ. 17.30; W DNI POWSZEDNIE PO WIECZORNEJ MSZY ŚW.) 
 

Drodzy Parafianie! 
 W trudnych czasach jakie przeżywamy, które papieże 
Benedykt XVI i Franciszek nazywają czasami apostazji Europy, 
naszą Parafię Św. Józefa Rzemieślnika nawiedzi 
Wielkopiątkowy Krzyż Bł. Jana Pawła II.  Będzie to 
niewątpliwie czas łaski i nawrócenia dla naszej wspólnoty 
parafialnej.   Wspaniały czas, kiedy wraz z całym 
Kościołem Wrocławskim możemy zawołać w pokorze naszych 
serc: „WITAJ KRZYŻU, NADZIEJO NASZA JEDYNA”.  To czas 
nam dany i nie możemy go zmarnować.  Niech Bóg bogaty                    
w Miłosierdzie zapuka do wszystkich naszych serc.  
 

 Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w 
Triduum przed Peregrynacją Wielkopiątkowego Krzyża, które 
rozpoczniemy w niedzielę 19 maja 2013 r. na wszystkich 
Mszach świętych i do czasu nawiedzenia Krzyża w naszej 
Parafii, 21 i 22 maja 2013 r. 
 Bądźmy ewangelicznymi siewcami tego Czasu łaski                 
i Miłosierdzia, zaprośmy i tych, którzy drogę do Kościoła 
dawno już zagubili.  A na apostolski trud przepowiadania                       
o Peregrynacji każdej rodzinie i wszystkim  wiernym z serca 
błogosławimy.                                              

Duszpasterze
TRIDUUM PRZED PEREGRYNACJĄ KRZYŻA JANA PAWŁA II 
Niedziela: 19 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  
Msze Św.  7.30,  9.30, 11.00, 12.30, 18.00.  
17.30  - Nabożeństwo majowe  
20.30 - Projekcja filmu dokumentalnego 
"Historia jednego krzyża" w sali Św. Józefa 
21.00 - Apel oczekiwania na Krzyż papieski   
 W celu uzyskania odpustu zupełnego okazja do 
spowiedzi codziennie pół godziny przed każdą 
liturgią  
Poniedziałek: 20 V – NMP Matki Kościoła  
8.00  - Modlitwa różańcowa  
8.30   - Msza Św. z kazaniem   
10.00 – Msza Św. z kazaniem  
18.00  - Msza Św. z kazaniem   
21.00  - Nabożeństwo majowe z Apelem 
oczekiwania.  
Wtorek: 21 V – Dzień przyjęcia Krzyża  
8.00 - Modlitwa różańcowa    
8.30  - Msza Św.   

PROGRAM PEREGRYNACJA KRZYŻA PAPIESKIEGO 
Wtorek: 21 V – Dzień przyjęcia Krzyża  
19.00 – Powitanie Krzyża papieskiego przed 
kościołem  
19.15 – Msza Św.  i Adoracja Krzyża  
21.00 – Nabożeństwo majowe połączone                           
z Apelem  wdzięczności za dar Krzyża  
Środa: 22 V – Dzień pobytu Krzyża w Parafii  
8.00 -  Modlitwa różańcowa  
8.30 Msza Św. za powołanych oraz o nowe 
powołania kapłańskie i zakonne 
10.00 – Adoracja Krzyża  dla dzieci  
11.00 – Adoracja Krzyża dla dzieci  
12.00 – Msza Św. dla chorych i starszych  
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego  
16.30 – Droga Krzyżowa  
17.30 -  Msza Św. i pożegnanie Krzyża 
Papieskiego   

prosimy o przyniesienie Krzyży ze swoich domów
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PEREGRYNACJA KRZYŻA BŁ.JANA PAWŁA II ... 
NOWENNA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO (do prywatnego odmawiania)  

 
PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY niedziela, 12 maja 
Antyfona: Oto krzyż Pana! Uchodźcie, 
Jego przeciwnicy! Zwyciężył lew                   
z pokolenia Judy, potomek Dawida. 
Alleluja. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste,                  
i błogosławimy Tobie, Żeś przez Krzyż 
Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: O Jezu, Tyś niegdyś 
konając na drzewie Krzyża za 
zbawienie świata, skłonił litośnie 
Twe najczcigodniejsze Oblicze;                    
o skłoń i dziś z tą samą litością ku 
nam, biednym grzesznikom, Twoje 
Oblicze, niech ono i na nas spocznie 
litościwie, a przyjmij nas w pokoju. 
Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu.... 
 
DRUGI DZIEŃ NOWENNY poniedziałek, 13 maja 
Antyfona: Przez ofiarę krzyża święte imię Pana zostało 
wywyższone ponad niebo i ziemię. Alleluja. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie,  Żeś 
przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Osłaniaj, Panie, lud swój znakiem Krzyża 
świętego od wszelkich zasadzek wszystkich nieprzyjaciół, 
abyśmy miłe Tobie hołdy składali. Błagamy Cię, Panie 
Boże nasz, jak zostaliśmy dopuszczeni do oddawania czci 
Krzyżowi, tak niechaj na wieki otrzymamy owoce Jego 
chwalebnego Odkupienia, przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała 
Ojcu...  
 
TRZECI DZIEŃ NOWENNY wtorek, 14 maja 
Antyfona: Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy 
Twoje święte zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża 
przyszła radość dla całego świata. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś 
przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Boże, Ty przez mękę krzyżową Twego 
Pomazańca, a naszego Pana zniweczyłeś śmierć, która 
wynikła z pradawnego grzechu, i jak dziedzictwo przeszła 
na wszystkie następne pokolenia;   spraw,  abyśmy 
upodobnieni  do Chrystusa przez łaskę uświęcającą tak 
nosili obraz Boży, jak z konieczności nosiliśmy piętno 
Adamowej natury. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
 
CZWARTY DZIEŃ NOWENNY, środa, 15 maja 
Antyfona: O niewysłowiona tajemnica miłości! Śmierć 
została pokonana, gdy na krzyżu umarło Życie. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś 
przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Boże nasz, przez znak świętego Krzyża wyzwól 
nas od naszych nieprzyjaciół. Przybądź nam z pomocą, 
Panie Boże nasz, i otaczaj nieustanną opieką tych, którym 
dajesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
 
 
 
 

 
PIĄTY DZIEŃ NOWENNY czwartek, 16 maja  

Antyfona: Chrystus ukrzyżowany powstał z martwych              
i nas odkupił. Alleluja. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Boże, podczas Twej męki, według 
przepowiedni Symeona, miecz boleści przeszył 
najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi; 
spraw łaskawie, abyśmy rozważając z czcią Jej boleści, 
osiągnęli błogi skutek Twej męki: Który żyjesz                              
i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś 
Maryjo... Chwała Ojcu...  
 
SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY piątek, 17 maja  
Antyfona: Trzeba było, aby Chrystus cierpiał                                 
i zmartwychwstał, i tak wszedł do swojej chwały. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 

Modlitwa: Przedkładamy Ci, Panie Jezu Chryste, modlitwy         
i ofiary i pokornie błagamy, abyśmy rozpamiętując w 
modlitwach ranę przesłodkiego serca Najświętszej Maryi. 
Matki Twojej, za łaskawym wstawiennictwem Jej                                
i Świętych, stojących z Nią razem pod krzyżem, przez 
zasługi śmierci Twojej dostąpili nagrody wespół ze 
Świętymi: Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha 
Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ojcze 
nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwata Ojcu... 
  
SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY sobota, 18 maja 
Antyfona: Uwielbiajmy Chrystusa Króla, który za nas został 
podwyższony na krzyżu. 
K. Kłaniamy Ci się. Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, 
Żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Boże, Tyś sztandar życiodajnego Krzyża uświęcił 
najdroższą Krwią Jednorodzonego Syna Twojego; daj, 
prosimy, niech ci, którzy się cieszą z czci Krzyża świętego, 
cieszą się również wszędzie z Twojej opieki. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś 
Maryjo... Chwała Ojcu...  
 
ÓSMY DZIEŃ NOWENNY niedziela, 19 maja  
Antyfona: Przez swoją mękę na krzyżu Jezus zwyciężył 
piekło i z wielką mocą zmartwychwstał dnia trzeciego. 
Alleluja. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś 
przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Boże, z Twojej woli Twój Syn poniósł za nas 
śmierć na drzewie Krzyża, aby uwolnić nas spod władzy 
szatana, dozwól nam, sługom Twoim, dostąpić łaski 
zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...  
 
DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY poniedziałek, 20 maja 
Antyfona: Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo 
przez krzyż Twój świat odkupiłeś. 
Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Żeś 
przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył. 
Modlitwa: Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny 
Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie 
zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi 
tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś 
Maryjo... Chwała Ojcu...  
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NIEDZIELNA EWANGELIA...       
  5 V - J 14, 23-29 Duch Święty nauczy was wszystkiego 

12 V - Łk 24, 46-53 Jezus został uniesiony do nieba 

19 V - J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego 

26 V - J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi. 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym 
sumieniem.  
INTENCJA MISYJNA: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według serca Chrystusa, 
całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia Św. Jana 2, 1-12. Cud w Kanie Galilejskiej. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie (J 2,5).  
W tekście biblijnym, mamy opis pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus czyni go na prośbę swej Matki: "Nie mają 
już wina". Pan Jezus nie był przygotowany do cudu i dał Matce Bożej wymijającą odpowiedź. Jednak po chwili dał Matce 
Bożej znak, że uczyni to, o co Go prosi, dlatego Matka Boża powiedziała do sług: "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 
Wówczas Pan Jezus dokonał przemiany wody w wino. 
Po dokonaniu cudu w Kanie Galilejskiej, Pan Jezus ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Cud w Kanie 
Galilejskiej jest więc objawieniem wielkiego znaczenia Matki Bożej, w dziejach Królestwa Bożego na ziemi. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA MAJ: Poznawanie Ewangelii, nauki Chrystusa Pana i wykonywanie poleceń w niej zawartych. 
PATRONKA MIESIĄCA MAJA: Najświętsza Maryja Panna - KRÓLOWA POLSKI (3 maja) 
Królowanie Maryi jest natury duchowej. Tradycja głosi, że dzięki Św. Wojciechowi przyszła do nas pieśń "Bogurodzica". 
Nabożeństwa i stowarzyszenia szerzące cześć Niepokalanej zrosły się z naszym charakterem narodowym: w połowie XIII 
wieku dominikanie dali nam różaniec, franciszkanie - Godzinki, w XIV wieku karmelici - szkaplerz, a jezuici w XVII wieku - 
Sodalicje Mariańskie. Zakony powstałe na ziemiach polskich zawiązują się ku chwale Bogarodzicy lub noszą Jej imię. 
Profesorowie najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego - obierają sobie Maryję za patronkę, twórcy 
dedykują swe dzieła, przywódcy narodowi nazywają siebie niewolnikami Bogarodzicy i oddają jej opiece siebie i cały 
naród. Na całej polskiej ziemi są miejsca ze słynącymi łaskami wizerunkami Maryi. W 1920 roku papież Benedykt XV 
ustanowił w dniu 3 maja liturgiczne święto Królowej Polski. W 1946 roku cały naród poświęcił się Niepokalanemu Sercu 
Maryi jako swej królowej; w 1956 r. na Jasnej Górze dokonał aktu ponawianych corocznie ślubowań. 

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
Aby siostry i bracia z Grup Modlitwy dojrzewali w wierze na wzór Ojca Pio, by ostatecznie stać się „przekonanymi 
świadkami Chrystusa”. 

CZWARTKI Z DOBRYM FILMEM RELIGIJNYM... 
 FATIMA   9 V, godz. 18.45 czas: 104 min. 
Portugalia rok 1917. Kraj dotyka poważny kryzys ekonomiczny i społeczny. Fatima, maleńka osada                    
z kilkunastoma zaledwie domami w środkowej Portugalii, w dystrykcie Santarém, na południowy 
wschód od miasta Leiria. Jej mieszkańcy trudnią się pasterstwem. Troje dzieci: Łucja Santos, Franciszek 
i Hiacynta Marto pasą trzodę - kilkanaście owiec i kozy. Objawia się im "Pani spowita w białą jasność". 
Zaprasza ich, by przychodzili się z nią spotykać na modlitwie każdego 13 dnia miesiąca. Tak rozpoczyna 
się historia, która wyryje szczególne piętno na historii chrześcijańskiej Europy w XX wieku. Film 
przestawia historię objawienia Matki Bożej Fatimskiej trójce pastuszków w maju 1917 roku.  
 

TAJEMNICE WATYKANU: 
cz. III PAPIESKIE ANTYKI, OGRÓD NA WZGÓRZU, - 2 V, godz. 18.45 czas: 60 min. 
CZ. IV MIESZKAŃCY WATYKANU, SZPITAL SZTUKI - 16 V, godz. 18.45 czas: 60 min. 
cz. V MEDIA ŚWIĘTEGO PIOTRA, PRZEMIJANIE I TRWANIE, KAPLICA POCZĄTKU                           
I KOŃCA - 23 V, godz. 18.45 czas: 75 min. 
Seria dokumentalna Pawła Pitery i Krzysztofa Talczewskiego "Tajemnice Watykanu" 
przedstawia widzom codzienność Stolicy Apostolskiej widzianej z perspektywy 
niedostępnej rzeszom pątników gromadzących się przed Bazyliką Świętego Piotra.  
 

W związku z peregrynacją Krzyża Jana Pawła II w naszej parafii zapraszamy na film dokumentalny: 
HISTORIA JEDNEGO KRZYŻA - NIEDZIELA 19 V, godz. 20.30 czas: 20 min. 
Telewizja Polska przygotowała film dokumentalny pt. „Historia jednego krzyża” - o krzyżu Jana Pawła II z 
Wielkiego Piątku 2005 r. Historię tego krzyża i okoliczności powstania filmu przybliża ks. Józef 
Brzostowski, dziennikarz Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie. Ten krzyż został pokazany światu w 
ostatni w ziemskim życiu Jana Pawła II Wielki Piątek - 25 marca 2005 r. Zmożony chorobą Ojciec Święty 
nie mógł wtedy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Modlił się więc w swojej 
prywatnej kaplicy, przytulony do krzyża. 

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

 Zdjęcia: G. Sobczak 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...  
 

Dokument przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Warszawa, 5 marca 2013 r. 
O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH, PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK 

 
„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego –                   

o życie brata” (Rdz 9,5) 
1. Człowiek dobrej woli wobec cywilizacji śmierci i na rzecz 
kultury życia 
Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, na 
którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Ono jest też 
podstawą wszystkich innych dóbr, które stają się udziałem 
człowieka. Paleta stanowisk jest tu imponująco rozbudowana, 
co sprawia, że pierwszym zadaniem chrześcijanina jest 
ukształtowanie swojego sumienia w zgodzie z nauczaniem 
Kościoła oraz uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na 
temat początków człowieka. Nie wolno opierać się na 
uproszczonych informacjach medialnych. Uczciwość                                  
i roztropność – niezbędne do rozstrzygania najbardziej 
fundamentalnych pytań – buduje się na wrażliwości moralnej       
i wiedzy. Wrażliwość tę uzyskuje się przez pogłębienie życia 
religijnego w komunii z Bogiem. Z kolei wiedza nie ma 
wyłącznie charakteru religijnego, ale w punkcie wyjścia opiera 
się na osiągnięciach naukowych. Stąd w deklaracji Kongregacji 
Nauki Wiary Quaestio de abortu procurato, a następnie                      
w encyklice Evangelium vitae przypomniano: „Skoro tylko 
komórka jajowa ulega zapłodnieniu, rozpoczyna się życie, 
które nie należy już ani do ojca, ani do matki, ale do nowej, 
żyjącej istoty ludzkiej, która rozwija się dla siebie samej.                       
I nigdy nie stanie się ludzką, jeśli już wtedy nią nie była. 
Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza to wszystko, co 
zawsze było oczywiste. (…) Wykazała mianowicie, że istota 
żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli 
informację genetyczną (…). Od momentu zapłodnienia 
rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka, 
którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają czasu 
na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania” 
(Quaestio 12–13; por. także EV 60). 
W sprzeczności z powyższymi stwierdzeniami stoją opinie                  
o skrajnie subiektywnym charakterze, w których sugeruje się, 
że życie człowieka zaczyna się dopiero od któregoś momentu 
jego rozwoju. Tymczasem już nauki biologiczne pozwalają 
stwierdzić, że w rozwoju człowieka nie mają miejsca żadne 
skokowe i jakościowe zmiany. Cały rozwój dokonuje się                        
w sposób ciągły. Nie da się stwierdzić też żadnego okresu 
ważniejszego od innych. Każdy moment w tym rozwoju 
zakłada poprzedni, aktualny zaś stanowi nieodzowny warunek 
następnego. Natomiast jedynym w swoim rodzaju zdarzeniem 
jest właśnie poczęcie człowieka. Wszystkie kolejne momenty 
jego życia są konsekwencją tego pierwszego, najważniejszego. 
W końcu wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka 
należy rozstrzygać na korzyść życia i stanowczo sprzeciwiać 
się działaniom zagrażającym człowiekowi. Jan Paweł II 
formułuje tę normę jednoznacznie: „nawet samo 
prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla 
usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu 
wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu 
ludzkiego” (EV 60). 
Dla człowieka wierzącego podstawowe wskazanie płynie                     
z bezwzględnego nakazu Bożego wyrażonego w piątym 
przykazania Dekalogu: „nie będziesz zabijał” (Wj 20,13), które 
swoje uzasadnienie znajduje w prawdzie, że „życie ludzkie od 
początku zakłada działanie Boga Stworzyciela” (Encyklika 
Mater et Magistra 194) i przynależy wyłącznie do Boga, oraz w 
najważniejszym przykazaniu miłości Boga i bliźniego (por. Mt 

22,36–40). Kto więc niszczy życie ludzkie, występuje wprost 
przeciwko Bogu i Jego prawom. Stąd właśnie bierze się Boże 
ostrzeżenie skierowane na samym początku Biblii do osób 
niszczących życie ludzkie: „Upomnę się też u człowieka o życie 
człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9, 5). Także Jan 
Paweł II mocą władzy apostolskiej podkreślał, że 
„bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel 
czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, 
gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej” 
(EV 62). Papież dodał następnie: „Ocena moralna przerywania 
ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na 
embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów                          
z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia 
embrionów” (EV 63). Ojcu świętemu chodziło tu o: 
eksperymenty na embrionach, wykorzystanie ich jako 
„materiału biologicznego”, źródła organów albo tkanek do 
przeszczepów, służących leczeniu niektórych chorób, 
prenatalne techniki diagnostyczne, jeżeli są one motywowane 
racjami eugenicznymi (EV 63). 
 
2. Istota zagrożeń dla życia ludzkiego w fazie prenatalnej 
Papież Jan Paweł II dostrzegał niebezpieczeństwa dla życia 
ludzkiego w fazie prenatalnej: „lęk budzą coraz liczniejsze                         
i poważniejsze zagrożenia życia ludzi i narodów, zwłaszcza 
życia słabego i bezbronnego” (EV 3). Życie ludzkie jest 
wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się 
bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości 
życia człowieka. Podważanie tego nakazu prowadzi do 
stopniowego osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, 
nieuleczalnie chorych lub ludzi starszych. Fałszuje też 
rzeczywistość, relatywizując wartość życia i uzależniając od 
tego, czy nastąpiło już urodzenie lub czy człowiek ma zdolność 
do decydowania o sobie samym. Tymczasem życie jest albo go 
nie ma – jego wartości nie trzeba uzasadniać, ale należy ją 
tłumaczyć i rozbudzać na nią wrażliwość swoją i innych. 
Nie wolno też pomijać faktu, iż Bóg jest dawcą życia, z czego 
wynika świętość życia i godność każdego człowieka. Kościół 
czuje się w obowiązku go bronić od początku aż do naturalnej 
śmierci oraz respektować wymagania zarówno prawa Bożego, 
jak i prawa naturalnego. Zostają one przekreślone zwłaszcza 
przez stosowanie procedur dopuszczających zabicie dziecka              
w okresie prenatalnym, tj. przed jego urodzeniem. 
Dokonuje się obecnie radykalna zmiana postrzegania 
rodzicielstwa i brakuje wrażliwości na wyjątkowość oraz 
wartość każdego ludzkiego życia. Taka postawa wynika                       
z nadmiernego podkreślania uprawnień jednostki                                 
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w dziedzinach, które tradycyjnie są zastrzeżone dla 
powszechnie obowiązujących praw zgodnych z naturą                          
i godnością człowieka, podstawą jego dalszych praw                               
i obowiązków. W praktyce uprawnienia te przyjmują postać 
bezwzględnego panowania silniejszych nad słabszymi, 
dorosłych nad nienarodzonymi, zdrowych nad chorymi. 
Praktykowany relatywizm polega na poddawaniu dyskusji 
podstawowych pojęć: godności, życia, zdrowia i samego 
człowieczeństwa. A przecież pojęcia te w naszej cywilizacji – 
sięgającej korzeniami do kultury greckiej, rzymskiej                                 
i chrześcijańskiej – mają znaczenie uniwersalne. Sukces 
relatywizmu polega zaś na tym, że wymaga się od nas 
uzasadniania ich znaczenia, a w końcu nawet obrony mocy 
zobowiązującej podstawowych zasad moralnych. Trzeba 
tymczasem pamiętać, że zasadność tych pojęć jest zrozumiała 
dla każdego człowieka dobrej woli i wsłuchanego w głos 
swojego sumienia – jako takie nie wymagają one rozwinięcia               
i ciągłego uzasadniania. 
We współczesnym katalogu praw człowieka od pewnego 
czasu pojawia się koncepcja przysługujących każdemu z nas 
tzw. praw reprodukcyjnych. Już samo słowo „reprodukcja” 
wskazuje na kontekst przedmiotowy, podczas gdy prokreacja 
zwraca uwagę na podmioty. Prawa reprodukcyjne oznaczają   
w istocie uznanie za podstawowe prawo dostępu wszystkich 
par i pojedynczych osób do środków antykoncepcyjnych, 
wczesnoporonnych i aborcji w celu decydowania swobodnie            
o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia 
dzieci na świat, jak również prawo do informacji o tych 
środkach. W podobnym duchu formułowane są opinie, które 
zwracają uwagę na cierpienia bezpłodnych par czy na liczne 
przypadki osobistych tragedii kobiet, które osamotnione stają 
się matkami dzieci chorych lub z niepełnosprawnością. 
Podnosi się wówczas argument, że „zmuszanie” tych kobiet do 
urodzenia dziecka jest wymaganiem od nich heroizmu, do 
czego nikt nie ma prawa, a nadto działaniem nieludzkim                      
i pozbawionym wrażliwości. Stąd ma się brać uzasadnienie dla 
prawa do posiadania dziecka poczętego z pomocą metod 
sztucznych lub – z drugiej strony – do przerwania ciąży                       
w przypadku poważnej choroby, zagrożenia rozwoju lub wady 
genetycznej dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego. Co 
więcej, lekarzy z prawym sumieniem, odmawiających 
uczestnictwa w diagnostyce prenatalnej podejmowanej                        
w celach eugenicznych, piętnuje się publicznie, oskarża                        
o łamanie prawa, a niekiedy karze, stosując sankcje 
dyscyplinarne, zawodowe czy karne, a także pociąga do 
odpowiedzialności cywilnej za tzw. wadliwe urodzenie. W tym 
ostatnim przypadku traktuje się bowiem urodzenie chorego                   
i niechcianego dziecka jako źródło zawinionej przez lekarza 
szkody, którą ponosi matka lub rodzina. 

W debacie etycznej i prawnej problem sprowadza się do tego, 
czy dziecko poczęte powinno być traktowane w kategoriach 
podmiotowych (jest kimś): jak każdy inny człowiek, który ma 
swoje prawa, czy też przedmiotowo (jest czymś), to znaczy 

jedynie jak jakaś cenna rzecz, o którą należy się troszczyć tylko 
w określonych granicach. Jeżeli przyjmiemy drugie podejście, 
to w razie wyboru między interesami matki (np. choćby jej 
zdrowie fizyczne czy psychiczne) a utrzymaniem ciąży – 
przeważać zawsze będzie potrzeba kobiety. Jeżeli będziemy 
traktować dziecko poczęte jako podmiot – wówczas jego 
interesy, w tym prawo do narodzin, nie będą mogły być                         
w podobnych sytuacjach negowane. 
Narasta też wspomniana wyżej tendencja do relatywizacji 
wartości życia. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną 
bądź fizyczną, czy po prostu z niską jakością życia, budzi 
emocje i litość. Wyrażają się one często w przekonaniu, że 
lepiej byłoby dla tego człowieka, gdyby się nie urodził. 
Utrzymuje się, iż dopóki żyją rodzice dziecka, będzie ono pod 
odpowiednią opieką. Natomiast po ich śmierci – doświadczy 
zapomnienia i opuszczenia. Czasem nawet ludzie wierzący nie 
potrafią sobie uświadomić, że te osoby stanowią w istocie 
szczególne dobro – w nich bowiem objawia się życie jako takie 
i ze względu na nie winny być przyjęte i otoczone szacunkiem, 
a nie tylko ze względu na osiągnięcia zawodowe lub społeczne, 
jakie staną się ich udziałem. Doświadczenie bliskich tych osób 
pokazuje jednocześnie, że doznają z ich strony niezwykle 
bezinteresownej miłości, ogromnej empatii i przeżywają                      
z nimi szczególnie głębokie więzi. Osoby te są dla nas 
świadkami wartości ludzkiego istnienia i obecności Chrystusa 
w drugim człowieku. Obojętność na ich sytuację, 
pozostawienie ich bez odpowiedniej opieki i wsparcia 
obciążają po części sumienie każdego z nas. 
W wyniku wskazanego zamieszania moralnego powszechnie 
przyjmuje się pogląd, iż dopuszczalnymi środkami                                
w rozwiązywaniu sytuacji niechcianej ciąży lub dziecka 
poczętego z niepełnosprawnością jest rzekome prawo do 
aborcji (nazywane prawem do rezygnacji z ciąży) lub prawo 
dostępu do taniej antykoncepcji i środków wczesnoporonnych 
(stosowanych po współżyciu). Dla par bezdzietnych dopuszcza 
się z kolei – jako alternatywę dalszych starań o dziecko – 
procedurę poczęcia poza ustrojem matki zwaną powszechnie 
in vitro. Procedura ta, znana w hodowli roślin i zwierząt, 
została wprowadzona do medycyny i nie jest w istocie 
procedurą leczniczą. Jej celem jest wytworzenie człowieka         
w laboratorium i przeniesienie go mechanicznie do organizmu 
matki. W procedurze tej tworzy się większą liczbę zarodków               
i poddaje się je selekcji. Część z nich jest w przewidywalny 
sposób narażana na zniszczenie lub przeznaczona do 
zamrożenia. Po to, aby zwiększyć szansę powodzenia zabiegu, 
do organizmu matki przenosi się kilka embrionów. Po 
pewnym czasie sprawdza się ich rozwój i pozostawia 
przeważnie jeden z nich – ten najlepiej oceniany. Pozostałe 
zostają przeznaczone do selektywnej aborcji, w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z ciążą mnogą. Wobec 
wielkiej popularności w niektórych środowiskach tej drogi 
radzenia sobie z niepłodnością zdziwienie budzi fakt, że 
skuteczność metody in vitro mierzona liczbą urodzeń                            
w stosunku do liczby prób zapłodnienia wynosi zaledwie kilka 
procent. 
Nie do pominięcia w ocenie etycznej metody in vitro są 
zagrożenia zdrowotne. Informacja genetyczna wyznaczająca 
możliwości rozwoju człowieka jest określona już w czasie 
poczęcia. Decyduje ona o indywidualnych przymiotach osoby, 
jak też przynależności do gatunku ludzkiego. W pierwszych 
dniach zarodkowego życia człowieka zachodzą procesy 
dostosowywania się nowo powstającego organizmu do 
potrzeb dalszego istnienia. Metody sztucznej prokreacji 
człowieka zaburzają ten proces – z uwagi na odmienne 
warunki środowiskowe, w jakich dokonuje się połączenie 
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komórek rozrodczych w laboratorium, w porównaniu do 
naturalnych warunków organizmu matki. 
Hormony aplikowane kobiecie celem jednoczesnego 
pozyskiwania kilku komórek jajowych (dla ich zapłodnienia in 
vitro) wpływają na cechy genetyczne zarówno tych komórek, 
jak i na zdrowie kobiety. Niekiedy zostaje wywołany tzw. 
zespół hiperstymulacji jajników z zaburzeniami krzepnięcia, 
obrzękami, zespołem depresyjnym i z zagrożeniem życia 
włącznie. 
Brak naturalnej bariery biologicznej, która zabezpiecza przed 
łączeniem się komórek niedojrzałych lub uszkodzonych 
genetycznie, dodatkowo sprzyja powstawaniu kolejnych 
zaburzeń u dziecka. Nierzadko konieczne są następnie procesy 
naprawcze w postaci różnych kosztownych terapii, 
dźwiganych następnie przez całe społeczeństwo, a nie przez 
ośrodki odpowiedzialne za skutki podejmowanych praktyk. 
Notujemy w przypadku tych zabiegów zwiększoną liczbę 
poronień samoistnych i zmian genetycznych, jak też częstsze 
urodzenia dzieci z wadami rozwojowymi. 
Zagrożenia te wymagają stosowania diagnostyki 
przedimplantacyjnej, polegającej na wykrywaniu zmian 
genetycznych zarodka uzyskanego in vitro. Na tej podstawie 

dokonuje się selekcji ludzi w fazie zarodkowej: zauważone lub 
podejrzewane zmiany genetyczne stanowią podstawę do 
decyzji o niszczeniu życia dziecka – jako niechcianego właśnie 
z powodu zaburzeń genetycznych. Nierzadko dzieci bywają też 
odrzucane na tym etapie ich rozwoju, gdyż są niechcianej 
przez rodziców płci. Toteż metoda in vitro jest kolejnym 
eksperymentowaniem na człowieku. To „produkcja” 
człowieka, stanowiąca w istocie formę zawładnięcia życiem 
ludzkim. 
Nadliczbowe embriony są mrożone w celu ich 
przechowywania i ewentualnego wykorzystania w dalszych 
próbach uzyskania ciąży, jeżeli wcześniejsze próby okażą się 
nieskuteczne. Już sam ten proces uwłacza ludzkiej godności. 
Zresztą większość zamrażanych i rozmrażanych embrionów 
obumiera w tym procesie lub staje się niezdolna do dalszego 
zdrowego rozwoju. A przecież embrion to człowiek i każdy                  
z embrionów okazuje się bezradnym członkiem ludzkiej 
rodziny, którego godność i prawa bezwzględnie podeptano. 

 
 

ciąg dalszy w następnym numerze

 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
 

Jacek Zieliński 
    … MOJA GÓRA TABOR … 

 
Zawsze z wypiekami na twarzy                         

i pytaniem w sercu: czy prawdziwie                              
w Chrystusie uznaję swojego Pana i Zbawiciela? wracam do 
wydarzenia jakie dokonało się na Górze Przemienienia. 
Zdarzenie to, musiało być bardzo ważne dla uczniów 
Chrystusa, skoro wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), 
św. Marek (MK 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36) w sposób 
szczegółowy je opisali. Warto jednak przypomnieć, że cud 
przemienienia dokonał się w obecności tylko trzech uczniów, 
których Jezus sam wybrał i zaprowadził na wysoką górę. 
Dlaczego tylko trzech? i dlaczego właśnie tych? skoro, jak 
wspomina św. Łukasz, gdy Chrystus rozmawiał na górze                        
z Mojżeszem i Eliaszem, ci byli pogrążeni we śnie. Może 
paradoksalnie dlatego, że tylko oni, jako jedyni spośród 
uczniów Jezusa, byli w stanie udźwignąć wizję chwały swego 
Pana, a ich sen był tylko wynikiem zmęczenia wspinaczką na 
szczyt góry zwanej Tabor. Nie wchodząc jednak                                     
w niepotrzebne dywagacje, chcę jedynie powiedzieć, że 
Chrystus, zgodnie z tym co przekazują Ewangeliści, nie od razu 
uczynił ich świadkami swego przemienia. Prowadząc ich na 
górę wysoką, chciał jak sadzę zarówno im, jak i nam, 
uzmysłowić słuszność jednej z podstawowych  prawd: że nie 
wszędzie i nie zawsze, jak i, nie w każdym stanie, możemy stać 
się świadkami i współuczestnikami Przemienienia Pańskiego. 
Takiemu wydarzeniu musi bowiem towarzyszyć nasz wysiłek. 
Wysiłek jaki towarzyszy każdemu kto wspina się na szczyt. 
Dopiero chęć podążania za Chrystusem i wytrwałość w tym 

podążaniu owocuje ujrzeniem pełnej chwały Syna Bożego, 
Tego, który jest umiłowanym Synem Boga, w którym On ma 
upodobanie i którego powinniśmy słuchać (Mt 17, 5). 

Bardzo często czytając ustępy opowiadające o tym 
wydarzeniu, zastanawiałem się  także skąd uczniowie 
wiedzieli, że obok Jezusa stoją: Mojżesz i Eliasz, skoro ich 
nigdy przedtem nie widzieli? Jedyną odpowiedzią, jaka 
przychodzi mi do głowy, jest ta, którą podsuwa sam 
Ewangelista: oni, po prostu wiedzieli. Gdyby tak bowiem nie 
było, Piotr nie powiedziałby: „Panie […] jeśli chcesz, postawię 
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza” (Mt 17, 4). Słuszność jednak tej odpowiedzi 
przemówi do nas, tylko wówczas, gdy sami podążając za 
Chrystusem pójdziemy z Nim na tę wysoką górę. Stamtąd, tak 
jak i Apostołowie, zobaczymy świat z innej, Bożej 
perspektywy. A to, co do tej pory wydawało się nam wielkim                   
i nieprzezwyciężalnym problemem, nagle pomniejszy się do 
rozmiaru widzianej z perspektywy szczytu małej i w pełni 
możliwej do przekroczenia niewielkiej trudności. A wszystko 
dlatego, że będzie nam, tak jak uczniom, towarzyszyło 
poczucie obecności i bliskości Boga, dzięki czemu będziemy 
mogli za św. Piotrem powtórzyć: „Panie, dobrze, że tu 
jesteśmy”. 
 Pozostaje jednak pytanie: czy jestem gotowy, aby być 
przez Chrystusa wybranym i pójść z Nim na „górę wysoką”, 
górę Chwały Bożej?  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
KSIĘGARNIA KATOLICKA, Wrocław pl. Dominikański 2 

od poniedziałku do piątku w godz. 10-19 oraz w soboty 10-15. 
POLECAMY DOBRE KSIĄŻKI W PROMOCYJNEJ CENIE:  

 
Bp Grzegorz Ryś - Kościelna wiosna 29,90 zł 
Patrizia Cattaneo - Mnich cudotwórca. Swięty Charbel 13 zł 
Andrea Tornielli - Jorge Mario Bergoglio, Franciszek. Biografia papieża 29,90 zł  
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PRZEMYŚLENIA PARAFIAN...
Bolesław Dobrowolski 
    O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
 

Za życia  na ziemi św. Józefa 
obowiązywało bardzo drastyczne prawo Mojżeszowe, które 
nakazywało natychmiast zabijać przez ukamienowanie 
sprawców dopuszczających się lub podejrzanych                               
o cudzołóstwo lub w inny sposób przekroczenia obyczajów 
moralności. Mojżesz polecił takie prawo, ponieważ z tego 
powodu było najwięcej grzechów. Gdy wędrowali przez 
pustynię w grupach i pod namiotami mieli także warunki 
do grzechu nieczystości. 
 O św. Józefie można powiedzieć, że był wzorem 
czystości. W naszym kościele, w głównym ołtarzu stoi 
figurka św. Józefa trzymającego w ręce kwiat lilii, co jest 
tego symbolem. Jedni twierdzą, że św. Józef w czasie 
poznania Maryi był młodzieńcem, drudzy przedstawiają na 
obrazach jako człowieka starszego.  
 Rodzice Maryi: Joachim i Anna, znali przepowiednie 
napisane przez proroków tak jak wszyscy w tych czasach 
pobożni ludzie oczekiwali przyjścia Mesjasza. A gdy im 
urodziła się śliczna córka postanowili tak ją wychować aby 
w nadziei wypełnić wolę Bożą. Maryja gdy miała 12 lat 

zgodnie z tradycją Mesjańską w świątyni złożyła śluby 
czystości a gdy dorosła i stała się panienką dali ją pod 
opiekę Józefowi, który był im znany jako człowiek prawy                  
i sprawiedliwy i bojący się Boga i żył samotnie w czystości. 
Uwierzył Maryi i Panu Bogu, że to dziecko będzie 
Mesjaszem. Swoje zadanie wykonał dokładnie i do końca. 
Gdy był już w sędziwym wieku, umarł w objęciach Jezusa                    
i Maryi.  
Jakie wnioski wypływają z charyzmatu św. Józefa? Cieszcie 
się i radujcie, którzy jesteście czystego serca albowiem to 
się Bogu podoba, jesteście szczęśliwi bo bliżej wam do 
miłości Boga. 
 Wy, którzy jesteście szczęśliwi w małżeństwie, 
macie obowiązek wychowania swoich dzieci, aby w życiu 
nie straciły Pana Boga. Tym, którym życie małżeńskie lub 
rodzinne jest nieudane i problematyczne wypada szukać 
drogi Bożej, nie dodawać grzechu do grzechów. Rozważyć 
jaka jest wola Boża.  

Wszyscy dziękujemy Panu Bogu, że patronem 
naszego kościoła jest świty Jozef. 

 
MYŚLI MŁODYCH PARAFIAN...   

 
Patrycja Pińkowska 

  KTO TO JEST BLIŹNI? 
 
Bliźni to wszyscy ludzie otaczający nas                           

i mieszkańców na całej Ziemi - koledzy, przyjaciele, rodzina, 
osoby nam najbliższe, a nawet te, których nie znamy                        
i których nigdy nie widzieliśmy. Wśród bliźnich znajdują się 
również ludzie wierzący w Boga i przestrzegający Jego 
ustalonych zasad, takich jak: 10. przykazań Bożych,                         

5. warunków dobrej spowiedzi, czy 
5. przykazań kościelnych.                           
W dekalogu siedem przykazań 
odnosi się do człowieka, natomiast 
trzy przykazania odnoszą się do Boga. Bliźni to zatem drugi 
człowiek, którego należy szanować. 

 
Z ŻYCIA PARAFII... 

Teresa Szymczak 
 

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 30-LECIA APOSTOLATU MARYJNEGO W PARAFII ŚW. JÓZEFA 
RZEMIEŚLNIKA  

  
                W 1983 r. w naszej parafii został powołany ruch 
religijny pod nazwą Apostolat Maryjny. Założył go Ksiądz 
profesor Teofil Herrmann CM, który odwiedził nasz kościół. 
Sam zapoczątkował go w 1980 r. w 150 rocznicę objawień 

Matki Bożej Niepokalanej 
św. Katarzynie Labouré,                
w Paryżu przy Rue du Bac 
140. W naszym kraju 
sprzyjały warunki 
polityczne, rodziła się 
"Solidarność". Proboszczem 
naszej parafii był Ksiądz 
Augustyn Węc. Podczas 
mszy świętej, Ksiądz Teofil 
wygłosił homilię o Matce 
Bożej objawiającej 
Cudowny Medalik                              
i zaproponował nam 
włączenie się do duchowej 

rodziny czcicieli Matki Bożej, którą określił nazwą 
Apostolat Maryjny. Zapisało się 40 osób. Na jego prośbę 
Ksiądz proboszcz wyznaczył osobę odpowiedzialną za 
powstałą grupę. I tak minęło 30 lat. 



8 
 

Z tej okazji przyjechał do naszej parafii Ksiądz dyrektor 
krajowy Jacek Wachowiak CM. Chciał się zapoznać ze 
wspólnotą AM w archidiecezji wrocławskiej. Uroczyste 
spotkanie z mszą św. wyznaczono na dzień 13 kwietnia br. 
Organizatorem uroczystości jubileuszowej i spotkania                     
z wszystkimi grupami AM była nasza parafia. Rozpoczęcie 
uroczystości odbyło się w sobotę o godz. 10.00 adoracją 
Najświętszego Sakramentu oraz różańcem biblijnym.                      
O godz. 11.00 uroczysta msza św. z udziałem wszystkich 
kapłanów, dyrektorem Jackiem Wachowiakiem CM oraz 
zaproszonych gości z AM i wszystkich wiernych przybyłych 
na tą uroczystość. Pan organista zaintonował hymn AM pt. 
"Tyś Pani nas pokochała". Homilię wygłosił Ksiądz dyrektor                     
o Cudownym Medaliku i podał przykład przemiany 
duchowej, która nastąpiła po modlitwie do Niepokalanej. 
Liturgię słowa przeczytał Wiesław Gąsiorowski, moderator 
diecezjalny z parafii św. Maksymiliana Kolbego, a modlitwę 
wiernych przeczytała Elżbieta Gawęcka. Symboliczne dary 
ofiarne ołtarza, przynieśli przedstawiciele naszej parafii 
oraz Marcin Dereń z parafii św. Jerzego. Do AM zostało 
przyjętych dziewięć osób. Po Komunii św.                                       
i błogosławieństwie nastąpiło podziękowanie wszystkim 
zebranym za udział w uroczystości. Pojawiły się kwiaty                    
i łzy wzruszenia. Po mszy św. Apostołowie Maryjni udali się 
na agapę do sali parafialnej. Małgosia Twardowska i Marcin 
Dereń zamówili okolicznościowy jubileuszowy tort. Po 
posiłku Elżbieta Jóźwiak wraz z mężem, Ireneuszem 
Jóźwiakiem opowiedzieli o swojej pracy w katolickim 
liceum ogólnokształcącym p.w. Matki Bożej Pośredniczki 
Łask. Wszyscy przewodniczący zabrali głos, mówili o swojej 
pracy, modlitwie, doświadczeniach we wspólnocie AM. 
Krótką konferencję wygłosił również ksiądz dyrektor. Na 
koniec odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego a 
Ksiądz proboszcz Józef udzielił błogosławieństwa. 

Organizatorzy uroczystości, po uprzątnięciu sal, rozeszli się 
do domów, myślę, że szczęśliwi ze spełnionego obowiązku, 
bo każdy z nas dał z siebie wszystko. 
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA...
Mateusz Nowakowski 
     CRISTADA… 
 
14 czerwca 1926, Meksyk. Wybrany dwa 
lata wcześniej prezydent Plutarco Elías 
Calles przeforsowuje wprowadzenie 

antykatolickich ustępów do Kodeksu Karnego. Zabrania 
między innymi publicznych nabożeństw, noszenia 
publicznie sutann, używania konfesjonałów, wyświęcania 
nowych księży, przebywania świeckich na plebaniach.                     
Z mocy prawa znacjonalizowane zostają kościelne 
nieruchomości, upaństwowione katolickie szkoły. 
Biskupów oraz zagranicznych księży postanawia się 
wypędzić. Prezydent Calles (który należał do loży 
masońskiej) deklaruje otwarcie, że chce zniszczyć Kościół 
Katolicki, zaczynając od sprowokowania katolików,                               
a potem doprowadzić ich rzezi. 
Przeciwko tym nieludzkim 
postanowieniom zaczyna się tworzyć 
zbrojny ruch oporu. Jego hasłem stają się 
słowa „Viva Cristo Re” (z jęz. hiszp. 
„Niech żyje Chrystus Król”),                                     
a powstańców właśnie od tego zawołania 
zaczyna nazywać się „Cristero”. 
 Właśnie wydarzenia tamtych 
tragicznych dni opisuje film „Cristiada” 
meksykańskiej produkcji. Na srebrnym 
ekranie pojawia się plejada gwiazd, m. 
in.: Andy Garcia, czy Eva Longoria. 
Reżyser filmu współpracował przy 
tworzeniu takich superprodukcji jak 
„Titanic” oraz trylogii „Władca 
Pierścieni”. Te fakty wskazują, że jest to 
produkcja światowej klasy. Jednak ważniejsza od 
technicznych szczegółów jest wymowa tego dzieła sztuki 
filmowej. 
 Poruszana przez ten film tematyka nie należy do 
łatwych. W naszych ponowoczesnych czasach, gdy króluje 

laicyzm, a problemy i wybory życiowe zostały 
strywializowanie, reżyser odważa się poruszyć bardzo 
głębokie i niekoniecznie modne  kwestie. Ukazuje ludzi, 
którzy nie  zatracili kręgosłupa moralnego, dla których Bóg 
jest istotą obecną w codziennym życiu. Dwudziestowieczny 
myśliciel Gibert K. Chesterton ujął to w następujących 
słowach: „Religia to nie tylko kościół, do którego człowiek 
idzie okazyjnie, aby się pomodlić; religia to świat, w którym 
trzeba stale żyć”. Bojownicy o wiarę, „Cristeros”, nie bali się 
żyć, wyznając zasady wiary, nie bali się za nią walczyć,                          
a niektórzy – zginąć. Ukazują oni dobitnie Kościół żywy - 
walczący, zadający kłam twierdzeniom, że katolicy to ludzie 
oderwani od rzeczywistości i bierni wobec niej. Ich 

przykład jest dowodem przeciw tezie, że 
domeną chrześcijaństwa były wieki średnie, 
ponieważ w nowoczesnej erze przemysłu                    
i techniki prawdziwej wiary już nie ma. Jest! 
Świadectwo dał Józef Sánchez del Río, 
czternastolatek który nie zaparł się wiary 
pomimo tortur, a postrzelony – przed 
śmiercią - nakreślił na ziemi znak krzyża 
swoją krwią. Papież Benedykt XVI włączył go 
w poczet świętych Kościoła.  
 Dla wierzących film ten może być 
umocnieniem na drodze wiary i pewnym 
drogowskazem do świętości niepoprawnych 
politycznie kwestii. Film wzbudził wiele 
kontrowersji. Na przykład władze Meksyku 
przez pewien czas nie zezwalały na jego 

premierę.  
„Chrześcijaństwo jest zawsze niemodne, ponieważ 

jest zawsze rozsądne, a wszystkie mody to łagodna forma 
obłędu”. 

 

PORADY... 
"Ciocia Ania" 

SERCOWE PORACHUNKI… 
 

Ma „Mały Gość Niedzielny” swoje „Darmowe 
korepetycje sercowe”, postanowiliśmy i my z wiosną 
rozpocząć „Sercowe porachunki”. Bo jak sumienie 
potrzebuje własnej inwentaryzacji, by w nim było czysto, 
jasno i po bożemu, tak i serce wymaga różnych z Bogiem                   
i ludźmi rozliczeń. A że rozliczenia te bywają 
skomplikowane, gdyż radość dzielona z kimś miłym sercu 
się mnoży a smutek przeciwnie – topnieje, to może 
niektórym przyda się w tych sercowych rachunkach jakaś 
niewielka pomoc. 

Na początek spróbuję odpowiedzieć Kasi, spotkanej 
na spacerze z psem na pytanie, czy powinna zerwać 
znajomość z kolegą, w którym dostrzega coraz więcej wad. 
Kasiu, być może uległaś zauroczeniu kolegą, zauważając 
jedynie jego dobre cechy lub wręcz je sobie tylko 
wyobrażając. Podkreślałaś, że podoba ci się jego wygląd, ale 
zachowanie już mniej. No cóż – wysoki, przystojny i brunet 
– to rzeczywiście nie są kwalifikacje ani na męża, ani na 
porządnego chłopaka. To może być miły bonus, ale uwagę 
powinnaś była zwrócić przede wszystkim na to, w jaki 

sposób cię ten kolega traktuje. Wysługiwanie się kimś, 
manipulowanie uczuciami, czy wykorzystywanie 
materialne nie stanowią dobrej prognozy na wspólną 
przyszłość. Ja na pewno przestałabym zaliczać tego 
młodego człowieka do grona przyjaciół (polecam ci też                  
z „Mądrości Syracha” wersy 6.5-6.16). A co do wad, to 
każdy realnie istniejący człowiek (nie jedynie 
wyobrażony…) je ma. Problem polega raczej na tym, co                     
z nimi robi. W życiu we dwoje trzeba stale pracować nad 
własnymi wadami i pogodnie przechodzić do porządku 
dziennego nad niedoskonałościami tej drugiej osoby. 
Kochany Bóg w swojej miłości do nas potrafi zresztą nawet 
wady dla pary ludzi dobrać tak, by pasowały jak ulał! Znam 
taką żonę, która twierdzi, że ma męża bałaganiarza, bo 
sama jest perfekcjonistką i dobry Stwórca po prostu dba, by 
miała codziennie możliwość robienia porządków… 

Pozdrawiam wiosennie i czekam na Wasze pytania 
(najprościej przesłać do redakcji lub dać na karteczce 
Księdzu Maciejowi, a trafią do mnie). 



10 
 

KRZYŻÓWKA... 

1. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. 

2. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. 

3. Nazwisko rektora Papieskiego Wydziału 

Teologicznego we Wrocławiu. 

4. Nazwa litanii ku czci NMP. 

5. Imię apostoła, który został wybrany w miejsce 

Judasza. 

6. Ostrów ... z wrocławską katedrą. 

7. Imię świętego wspominanego 4 maja. 

8. Imię patrona Polski, którego grób znajduje się                       

w Warszawie. 

9. Uroczyste przenoszenie relikwii świętych lub 

cudownych obrazów w celach kultu. 

10. Np. Franciszek, Benedykt XVI 

11. Nazwisko biskupa pomocniczego archidiecezji 

wrocławskiej w latach 1985-2000, obecnie seniora. 

 

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 21 maja. 
W kwietniu nagrody wygrali: Barbara Zarzycka, Elżbieta Gawęcka, Łukasz Pudlewski, Grażyna Kuropatnicka i Julia Kupisz 

  

HUMOR...  
 

 Lekcja religii w szkole: - Kto był pierwszym człowiekiem na Ziemi? - Blake! - odpowiada Grześ. - Co ty opowiadasz! 
Pierwszym człowiekiem był Adam! - No właśnie! Pamiętałem, że to ktoś z 'Dynastii'! 
 

***** 
 

 Ksiądz, pastor i rabin dyskutują o podziale pieniędzy ze zbiórki na tacę.  - Ja to robię tak - mówi ksiądz - że rysuję 
na ziemi koło, podrzucam pieniądze do góry i co spadnie do koła - to dla Pana Boga, a co na zewnątrz - to dla mnie. 
 - Ja robię podobnie - mówi pastor - tylko że to, co spadnie do środka - to dla mnie, a co na zewnątrz - to dla Pana Boga. 
 - Ja też czynię podobnie - mówi rabin - ale nie rysują koła. Po prostu podrzucam pieniądz do góry, a Pan Bóg sam zabiera, 
ile chce. 

***** 
 

 - Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? - Pyta ksiądz na lekcji religii. Dzieci kolejno odpowiadają: - Trzeba pomagać 
rodzicom! - ... być dobrym! - ... chodzić do kościoła! A Kazio woła: - Trzeba umrzeć! 

 

POEZJA...  

Zofia Sabat 
 

POLSKA CAŁA, OBOLAŁA  
 

Tu pijaczek, tu Polaczek, 
Tu rozwiązły nieboraczek… 

Polsko cała, obolała! 
Czyżbyś skutecznego leku na swój ból nie miała? 

Polsko cała obolała! 
Jak długo w swym letargu będziesz trwała? 

I swój naród marnowała? 
Polsko cała, obolała! 

  1             

 2           

                                             3       

4 
 
5 

          

       

            

                            6        
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                            8                          
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MODLITWY… 1 
 2 

ANTOLOGIA I EGZEGEZA ZACZERPNIĘTYCH Z MODLITW TYTUŁÓW MARYI  3 
 4 
ZWIERCIADŁO SPRAWIEDLIWOŚCI 5 
„Przed nim pójdzie sprawiedliwość, wytyczając drogę Jego krokom” (Ps 85, 14) 6 
Nasza wola zawsze miotała się między pełnieniem woli Boga a ulegnięciem pokusom 7 
Szatana. Maryja tak przylgnęła do Boga, że Jej wola stała się Jego wolą, Maryja stała się 8 
więc żywym Zwierciadłem odbijającym najsprawiedliwsze prawo niebiańskie. 9 
 10 
TRON MIŁOSIERDZIA 11 
„Piękne miłosierdzie przychodzące w czasie utrapienia, jak chmury deszczowe w czasie 12 
posuchy” (Syr 35, 24) 13 
Słynący z mądrości król Salomon kazał wybudować sobie tron, jednak tron, pomimo 14 
swojego bogactwa, przeminął wraz z Salomonem. Jezus Chrystus jako Król nad królami, 15 
nie przeminie, tak jak Jego spływający miłością i miłosierdziem żywy Tron w postaci 16 
Maryi prowadzącej do Swojego Syna. 17 
 18 
STOLICA MĄDROŚCI 19 
„Usta sprawiedliwego głoszą mądrość” (Ps 37, 30) 20 
Maryję czci się jako Stolicę Mądrości, bo nosiła w swoim łonie Logos, czyli Słowo, 21 
odwieczną Mądrość przedwiecznego Ojca, objawiającą się w Osobie Jezusa Chrystusa. 22 
Ponadto Maryja przez swoje oddanie się Bogu uczy nas jak właściwie żyć. 23 
 24 
PALMA CIERPLIWOŚCI 25 
„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie […] Zaowocują 26 

jeszcze w starości, żywotni i kwitnący” (Ps 92, 13, 15) 27 
Maryja reprezentuje cierpliwość w szukaniu i spełnianiu woli Boga, w czym okazuje się wielka i piękna jak palma oznaczająca coś 28 
wzniosłego oraz godnego pochwały.  29 
 30 
GWIAZDA ZARANNA 31 
„Światło wschodzi dla sprawiedliwego” (Ps 97, 11) 32 
Gwiazda Zaranna zwiastuje odejście nocy i nadejście dnia. Maryja jako Gwiazda Zaranna symbolizuje odejście zła i nadejście dobra, 33 
które przynosi Jej Syn, Jezus Chrystus, przez Odkupienie. Utożsamiana również z Gwiazdą Morza Maryja, prowadzi w ciemnościach 34 
ku najwyższej światłości, czyli ku Słońcu nieznającemu zachodu utożsamianemu z Jezusem Chrystusem. Stąd też określenia, że 35 
piękna jak w pełni Księżyc Maryja błyszczy promieniami Słońca. 36 
 37 
MATKA ŻYJĄCYCH 38 
„Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy” (Pnp 4, 7) 39 
Tak jak pierwsza kobieta, Ewa, przez grzech stała się matką śmierci, tak też kobieta wybrana, Maryja, przez cnotę stała się matką 40 
życia. Idąc tym tropem dalej, Jezus Chrystus dopełnia w dziele Zbawienia upadłe przez Adama dzieło Stworzenia. Zatem Maryja to 41 
Nowa Ewa, Jezus Chrystus to Nowy Adam, zaś Zbawienie to Nowe Stworzenie. 42 
 43 
WIEŻA DAWIDOWA 44 
„Szyja twoja jak wieża Dawida, warownie zbudowana” (Pnp 4,4) 45 
Wieża Dawida słynie jako potężna twierdza. Analogicznie do tego Maryję postrzega się jako potężną twierdzę, której siła tkwi                              46 
w cnocie i której nie może zdobyć żaden grzech. 47 
 Obraz: W łączności z Bogiem, Simon Dewey 48 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 49 

WYDAWNICTWO VIA NOVA  50 
WALTER LAßMANN MOJE PRZEŻYCIA W FESTUNG BRESLAU Z ZAPISKÓW KAPŁANA 51 

"Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana" to nieznane, pierwszy raz publikowane poruszające 52 
wspomnienia i dziennik katolickiego księdza Waltera Lassmanna. 53 
137 x 212 mm, 272 str.; oprawa twarda; Autor: Walter Laßmann;  opracowanie: Marek Zybura; tłumaczenie: Anna Wziątek  54 
 Z mało znanej w Polsce niemieckiej literatury diarystyczno-wspomnieniowej poświęconej obronie Festung Breslau trafia do nas 55 
nowe świadectwo czasów „wrocławskiej apokalipsy”. 56 
 W odróżnieniu od znanej nam już „Kroniki dni oblężenia” Paula Peikerta, także katolickiego księdza                57 
i przez jakiś czas nawet przełożonego Waltera Laßmanna, jego dzienniki-wspomnienia mają zdecydowanie 58 
prywatny charakter. Pisane bez myśli o publikacji, a jedynie dla przekazania jednostkowej pamięci tamtego 59 
czasu gronu najbliższych i znajomych, są relacją z przedmiotowej perspektywy ofiary dziejącej się Historii. 60 
Laßmann nie byłby oczywiście chrześcijaninem i księdzem, gdyby czuł się jedynie jej igraszką. 61 
Apokaliptyczna rzeczywistość dni oblężenia wpisana jest dla niego jednoznacznie w Boski plan wieków. Stąd 62 
autora nie interesuje zasadnicze pytanie DLACZEGO, choć przed nim nie ucieka. Ale skupia się przede 63 
wszystkim na tym, JAK poddani temu ekstremalnemu doświadczeniu mieszkańcy miasta zdają egzamin jako 64 
ludzie i chrześcijanie. Przejmująca to i miejscami wręcz wzruszająca lektura. (…) Walorami książki są jej 65 
bardzo dobry przekład, rzetelny komentarz i bogata oprawa ilustracyjna. Nie może jej zabraknąć                                         66 
w biblioteczce żadnego, interesującego się historią swojego miasta wrocławianina. (z recenzji prof. dr hab. Grzegorza Straucholda) 67 
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80 LAT PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA... 68 
      69 

 W 1933 roku odprawiono pierwszą Mszę Świętą w nowopostawionym i nowopoświęconym kościele Św. Józefa 70 
Rzemieślnika we Wrocławiu – 80 lat później, obchodząc jubileusz, zapraszamy przez cały 2013 rok na ostatnią stronę każdego 71 
numeru gazety parafialnej, gdzie odbędziemy 12-częściową podróż po naszej parafii... 72 
 73 
Grzegorz Sobczak 74 

PATRONOWIE NASZEJ PARAFII 75 
 76 

Św. Józef Rzemieślnik 77 
Według Bernarda z Clairvaux, cnota pokory odnosi tryumf nad 78 

grzechem pychy oraz chroni przed napaściami z jego strony inne cnoty. Za 79 
sprawą pokory, chodzimy w prawdzie, dlatego że kierujemy swoją uwagę 80 
na Boga jako Najwyższą Prawdę, z kolei pycha, uznawana za największą 81 
pokusę Szatana, powiększa nasze mniemanie o sobie, a co za tym idzie 82 
wyklucza Boga zafałszowując rzeczywistość. Św. Józef Rzemieślnik przez 83 
swoją opiekę nad Maryją i Jezusem Chrystusem, przez swoje rzemieślnicze 84 
zajęcie, przez swoje życie oddane w pełni prawdzie, stał się przez wieki 85 
podziwianym archetypem ubóstwa, męstwa i pokory. 86 

O postaci Józefa można się dowiedzieć z ksiąg kanonicznych                         87 
i apokryficznych. Genealogicznie wywodził się      z rodu króla Dawida, lecz 88 
nie posiadał żadnego majątku i trudnił się rzemieślnictwem. Zasłynął jako 89 
mąż Maryi i ziemski opiekun Jezusa Chrystusa. Jego śmierć datuje się mniej 90 
więcej na rok 20. 91 

Co drugi poniedziałki parafia oddaje cześć Św. Józefowi 92 
Rzemieślnikowi na nabożeństwie. Jego wspomnienie, a jednocześnie odpust 93 
w parafii, przypada na 1-go maja. 94 

 95 
Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za Opiekuna, 96 

niechaj się niczego nie boi, gdy Święty Józef przy nim stoi, nie zginie. 97 
Józefie, oddal precz Szatana, a Boga na mnie zagniewanego przejednaj, 98 

o co Cię serdecznie upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie królować. 99 
 100 

Św. Wincenty a Paulo 101 
Parafię od lat prowadzą Księża Misjonarze ze zgromadzenia Św. 102 

Wincentego a Paulo, którzy za swoim patronem naśladują Jezusa Chrystusa 103 
słowem i czynem, głównie pod względem prostoty, pokory oraz gorliwości 104 
w prowadzeniu misji. Jako że każda osoba potrzebuje nie tylko 105 
sprawiedliwości, ale również miłości i miłosierdzia, głoszenie Słowa 106 
Bożego, współgra u nich z działalnością dobroczynną. Niektórzy misjonarze 107 
za wykonywanie swojego zadania zapłacili najwyższą cenę, jak na przykład 108 
powieszony na krzyżu i uduszony powrozem Św. Jan Gabriel Perboyre.  109 

Wincenty urodził się w 1581 roku, w Pouy. Gdy początkowo żądny 110 
kariery i bogactwa ksiądz, odkrył swoje prawdziwe powołanie, stał się 111 
misyjnym pionierem. W przełomowym dla Jego działalności roku 1625 112 
założył Zgromadzenie Misji. Zmarł w 1660 roku, w Paryżu. 113 

Co drugi poniedziałek parafia modli się w nabożeństwie za 114 
wstawiennictwem Św. Wincentego a Paulo. Jego wspomnienie przypada na 115 
27-go września. 116 

 117 
Między niebem a ziemią, poprzez nędzy odmęty, drogą Bożych wyroków, idzie Święty Wincenty. 118 
Znakiem krzyża otwiera gwarne wioski i miasta, w których miłość umiera a nienawiść wyrasta. 119 

Gdzie jest twój brat tak bliski, choć daleki? Uniosły go wezbrane życia rzeki! 120 
A on czeka na ciebie, czeka za dnia i nocą, że jak Święty Wincenty wnet pospieszysz z pomocą. 121 

 122 
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;  123 

Nabożeństwa majowe: Niedziele i święta o godz. 17.30, w dni powszednie o godz. 18.30; 124 
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00; 125 

Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą; 126 
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  127 
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