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KSIĘŻE STANISŁAWIE, 
SERDECZNIE WITAMY  

W NASZEJ PARAFII 
Drodzy Czytelnicy! 

 Nasza Wspólnota parafialna uroczyście 
pożegnała Księdza proboszcza Józefa Kapiasa CM                      
w niedzielę, 23 czerwca 2013 r. Nie zabrakło ciepłych                      
i serdecznych słów podziękowania, a nawet łez. Parafianie 
pięknie dziękowali Księdzu Józefowi za trzy minione lata. 
ksiądz proboszcz podsumował swoją pracę we Wrocławiu                   
i zaprosił wszystkich na swoja nową parafię do Pabianic.  
 Każda parafia potrzebuje pasterza i decyzją 
Księdza Wizytatora Polskiej prowincji Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy, nowym proboszczem został 
mianowany Ksiądz Stanisław Basiuk CM, który przybywa 
z Krakowa, gdzie ostatnie lata posługiwał przy kościele Św. 
Wincentego a Paulo na Kleparzu. Uroczysta instalacja 
nowego proboszcza odbędzie się w obecności Księdza 

Dziekana Dekanatu Wrocław - Wschód w niedzielę,                          
30 czerwca 2013 r.  
 Kończący się miesiąc czerwiec przyniósł także wiele 
innych ważnych wydarzeń. Po raz pierwszy przeżyliśmy 
NOC KOŚCIÓŁÓW w naszej świątyni z 21/22 czerwca                         
z bardzo bogatym programem oraz dobrymi wrażeniami 
osób biorących w tym udział. Kilka dni później gościliśmy 
niezwykłych gości z nowojorskiej wytwórni Grasroots 
Films: Macieja Sykę oraz Łukasza Perkowskiego, którzy 
wyświetlili film "THE HUMAN EXPERIENCE" a następnie 
odbyła się dyskusja. Film zrobił wielkie wrażenie na 
widzach. 
 WSZYSTKIM PARAFIANOM I CZYTELNIKOM NASZEJ 
PARAFIALNEJ GAZETKI ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI! 
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POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA JÓZEFA KAPIASA CM  
 

NA ŻYWO… 
 

Szczery, prosty, skromny, a przy tym zawsze 
uśmiechnięty i nigdy niewywołujący szumu wokół 
osoby, choć wciąż działający w parafii                            
z charakterystycznym dla siebie oddaniem i pokorą, 
niczym Św. Józef lub Św. Wincenty naszych czasów – 
Ks. Józef Kapias CM… 

 
 

WYWIAD Z KS. JÓZEFEM KAPIASEM CM, 
PROBOSZCZEM PARAFII ŚW. JÓZEFA 

RZEMIEŚLNIKA W LATACH 2010-2013 
 

Ścieżkami różnych powołań kroczymy na ziemi: 
małżeństwa, kapłaństwa, samotności, życia zakonnego 
– skąd u Księdza wybór kapłaństwa… 

Zawsze podobało mi się służenie do Mszy Świętej. 
Uczestnicząc w Niej przypatrywałem się z ciekawością 
ministrantom jak wykonywali swoją posługę liturgiczną. 
Były to jeszcze czasy przed II Soborem Watykańskim,                      
a więc liturgia była bardziej wymagająca, bo                                              
z przenoszeniem Mszału i modlitwami w języku łacińskim. 
Pewnego razu, już po II Soborze Watykańskim, gdy 
wprowadzono Msze Święte wieczorne, przyszedł tylko 
jeden ministrant przygotowujący do Mszy Świętej, zatem 
siostra zakrystianka podeszła do mnie, do ławki                               
i poprosiła, żebym się ubrał i służył. Tak oto zaczęła się 
moja posługa jako ministranta, a później – po 
przygotowaniu i odbyciu kursu lektorskiego – posługa jako 
lektora. Uczestniczyłem wówczas we wspólnych 
wycieczkach i wyjazdach wakacyjnych. 

W maju 1975 roku, po egzaminach maturalnych, 
pojechałem z rodziną na święcenia kapłańskie do Krakowa, 
na Stradom. Wśród kandydatów do wyświęcenia znajdował 
się ks. Jan Kubica CM. Po pięknych uroczystościach święceń, 
a później prymicjach Ks. Jana oraz spotkaniach                                   
i rozmowach z klerykami, zdecydowałem się udać do 
Krakowa, aby wstąpić do Seminarium Zgromadzenia Księzy 
Misjonarzy. 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Św. 
Wincentego a Paulo to zgromadzenie głoszące Słowo 
Boże przy udziale uczynków miłości – dlaczego wybrał 
Ksiądz akurat takie zgromadzenie… 

W seminarium z radością angażowałem się w prace 
charytatywne, w duchu Św. Wincentego a Paulo. Przez 
wiele lat z kolegą, Ks. Joachimem Selką CM, odwiedzaliśmy 
Panią Stanisławę, staruszkę po 80-tce, która przyjeżdżała 
na Msze Święte na Stradom. Była ona siostrzenicą 
Służebnicy Bożej Anieli Salawy, dziś Błogosławionej. 
Robiliśmy jej zakupy, przynosiliśmy węgiel, a gdy stawała 
się coraz słabsza, załatwiliśmy jej Dom Opieki, w którym 
nadal ją odwiedzaliśmy.  

W czasie wakacji wyjeżdżaliśmy z chorymi oraz                   
z dziećmi upośledzonymi do Kaźmierza pod Warszawą na 
rekolekcje i wczasy, gdzie pracowały Siostry Miłosierdzia. 
Oprócz tego, prawie przez wszystkie lata seminarium 
jeździłem w czasie wolnym do Krzeszowic, aby pomagać 
starszym Księzom, chorym i sparaliżowanym. 

W roku 2010 dostał Ksiądz dekret 
kierujący do Wrocławia, co wówczas pomyślał… 

Pan Bóg sprawił, że po latach i beatyfikacji Anieli 
Salawy w 1991 roku, zostałem skierowany do pracy                         
w budującym się kościele pod wezwaniem Bł. Anieli Salawy 
w Krakowie, gdzie wraz z Ks. Janem Kowalikiem CM                             
i Ks. Jackiem Tendejem CM tworzyliśmy duszpasterstwo. 
Następnie przez 9 lat byłem tam proboszczem. Po 
zakończeniu mojej 15-letniej posługi w tej parafii, 
przełożeni Zgromadzenia Misji skierowali mnie do Parafii 
Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu. Zawsze 
przyjmowałem Bożą wolę pamiętając o słowach, które 
umieściłem na obrazku prymicyjnym: „Oto ja, poślij mnie” 
(Iz 6, 8). 

Jak wyglądały pierwsze wrażenia, gdy 
przyjechał Ksiądz do niewielkiej parafii w wielkim 
mieście… 

Do Parafii Św. Józefa Rzemieślnika przyjechałem                   
w środę, 30-go czerwca 2010 roku. Wieczorem, razem                      
z odchodzącym proboszczem, Ks. Augustynem Konskiem 
CM, odprawiliśmy Nowennę i Mszę Świętą ku czci 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.                               
W następnych dniach Ks. Andrzej Siemiński CM 
wprowadzał mnie w zwyczaje i tajniki pracy 
duszpasterskiej w Parafii. Powoli poznawałem także 
Parafian, którzy okazywali się bardzo mili. Przy załatwianiu 
spraw w kancelarii parafialnej zauważyłem, że są oni 
otwarci, dużo o sobie opowiadają, powołując się na to, iż od 
lat tutaj mieszkają lub mieszkali i przyjmowali sakramenty. 

Czy niespotykane dbanie przez Księdza o ogród 
przy świątyni, a także o wystrój samej świątyni, to 
odnajdywanie piękna ostatecznego w pięknie na ziemi, 
w naturze i kulturze… 

Przyszedłem tutaj z nowego kościoła, gdzie 
wszystko było świeże, nowe, piękne, ale również skromne.    
I już taki uwrażliwiony chciałem, aby w naszym kościele, 
ogrodzie i kancelarii było pięknie i miło, aby wierni                            
z radością przychodzili chwalić Pana Boga, Twórcę 
wszelkiego piękna. 

3 lata to okres z jednej strony długi, z drugiej 
strony krótki – czy w tym czasie udało się zrealizować 
Księdzu w parafii zamierzone plany… 

3 lata to okres krótki, nie wszystkie plany 
zrealizowaliśmy, ale dzięki Panu Bogu oraz pomocy 
Wiernych i Dobrodziejów podjęliśmy wiele zadań                            
w dziedzinie materialnej. W 2010 roku, dzięki wsparciu od 
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Zarządu Prowincji Zgromadzenia Misji, przystąpiliśmy do 
prac remontowych na plebanii i w kościele. 

Za sprawą Ks. Macieja Mroczka CM, duszpasterza 
dzieci i młodzieży, pracującego z dziećmi zarówno                           
w szkole, jak też w parafii, istnieje liczna grupa 
ministrantów i lektorów oraz schola, która coraz piękniej 
śpiewa angażując się w liturgię. W tej kwestii pochwały 
należą się także Paniom Opiekunkom, które mając 
doświadczenie, poświęcają wiele swojego czasu i zdolności. 

 
Nadchodzi rok 2013, czas odejścia z parafii, co 

w takiej chwili uważa Ksiądz za swój największy sukces 
jako Proboszcza i co jako Proboszcz chciałby przekazać 
wiernym… 

Klimat parafii i świątyni tworzą WSZYSCY,                                 
a Proboszcz i Kapłani są moderatorami wspólnoty, której 
Pasterzem jest Chrystus. Radością moją jest piękny śpiew w 
kościele. Przychodząc do parafii podsunąłem nowe melodie 
części stałych Mszy Świętej oraz nowe pieśni.  To wszystko 
udało się dzięki otwartości i zaangażowaniu 
organistów: wcześniej Pani Wisławy 

Kadyszewskiej, obecnie Pana Marcina Skrzypka, a także 
dzięki wiernym podejmującym się śpiewu. 

Dziękuję wspólnotom modlitewnym za codzienną 
modlitwę różańcową w intencji Kościoła i Parafii, udział w 
spotkaniach formacyjnych i podejmowanie różnych akcji, 
zwłaszcza przedświątecznych, na rzecz wspólnoty 
parafialnej. Cieszę się z zaangażowania wielu Parafian                     
w troskę o najuboższych, w redakcję gazetki parafialnej,                 
w posługę w kościele przy organizowaniu uroczystości 
parafialnych i przygotowywaniu dekoracji,   a także w prace 
w ogrodzie parafialnym. Za każdy gest życzliwości                              
i uśmiech WSZYSTKIM  z głębi serca: dziękuję. Życzę, aby w 
naszej świątyni i w tej wspólnocie parafialnej Każdy 
wzrastał w wierze, pogłębiając swoją unię z Jezusem 
Chrystusem. Niech Niepokalana Maryja i Św. Józef orędują 
za nami u Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Z pokorą proszę 
o modlitwę oraz zapraszam do Pabianic. Szczęść Boże. 

 
Z Ks. Józefem Kapiasem CM rozmawiał Grzegorz Sobczak 

 
„Chciałem, aby w naszym 

kościele, ogrodzie i kancelarii 
było pięknie oraz miło, 
aby wierni z radością 

przychodzili chwalić Pana Boga, 
Twórcę wszelkiego piękna”. 

 
 „Życzę, aby w naszej świątyni 
i w tej wspólnocie parafialnej  

Każdy wzrastał w wierze, 
pogłębiając swoją unię 
z Jezusem Chrystusem”. 

 
(Ks. Józef Kapias CM) 

 

 

 

Najważniejsze prace wykonane w Parafii Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu 
w latach 2010-2013, podczas urzędu Proboszcza Ks. Józefa Kapiasa CM 

 
Rok 2010: 

 Remont generalny domu plebanii. 
 Remont zakrystii. 
 Zakup mebli i konfesjonałów do kościoła. 
 Zakup ekranu z komputerem do salki parafialnej. 

Rok 2011: 
 Malowanie kościoła. 
 Uporządkowanie ogrodu parafialnego i posadzenie młodych drzew. 
 Zakup elementów wystroju do kościoła. 
 Zakup nagłośnienia do procesji.  
 Urządzenie ołtarza Miłosierdzia. 

Rok 2012: 
 Konserwacja i malowanie ławek w kościele. 
 Wykonanie tapicerki ławek w kościele. 
 Odrestaurowanie drzwi w kościele. 
 Odmalowanie Sali Matki Bożej od Cudownego Medalika 

Rok 2013: 
 Wykonanie aneksu kuchennego przy salkach parafialnych. 
 Naprawa rynien kościoła. 
 Wymiana okien w kościele. 
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NIEDZIELNA EWANGELIA...    
  7  VII - Łk 10, 1-12. 17-20 Pokój królestwa Bożego  

14  VII - Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

21  VII - Łk 10, 38-42 Marta i Maria przyjmują Chrystusa 

28  VII - Łk 11, 1-13 Chrystus uczy modlitwy 

  4 VIII - Łk 12, 13-21 Marność dóbr doczesnych 

11 VIII - Łk 12, 32-48 Gotowość na przyjście Pana 

15 VIII - Łk 1, 39-56 Bóg wywyższa pokornych 

18 VIII - Łk 12, 49-53 Wymagania służby Bożej 

25 VIII - Łk 13, 22-30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
LIPIEC: 

INTENCJA OGÓLNA: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych 
chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii. 
INTENCJA MISYJNA: Aby na całym kontynencie azjatyckim otworzyły się drzwi przed posłańcami Ewangelii. 

SIERPIEŃ: 
INTENCJA OGÓLNA: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać w zgodzie z sumieniem.  
INTENCJA MISYJNA: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, 
przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości. 

AKTUALNOŚCI DLA APOSTOLATU MARYJNEGO...  
LIPIEC: 

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 10, 1-21. Dobry Pasterz. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10, 11).  
Dobry Pasterz to tytuł przypisany naszemu Panu – Jezusowi. On prowadzi swoje owce na pastwisko i dba o nie. Jezus 
Chrystus nazywa siebie bramą, przez którą przechodząc, owce otrzymują życie w obfitości. Jezus nazywa się Bogiem 
żywym. Ja jestem chlebem żywym. ... 
Ja jestem światłością świata. ... Ja jestem krzewem winnym. ... Ja jestem drogą, prawdą i życiem. ... Ja jestem dobrym 
pasterzem. Przez te obrazy i metaforyczne określenia Jezus wyjaśnia, że jest Bogiem Zbawicielem i obala nieprawdziwe 
koncepcje zbawienia. Może dać wyczuwającemu własną nędzę biednemu człowiekowi promień nadziei, że od Niego 
otrzyma to, czego nie jest w stanie dać człowiek człowiekowi, a może to otrzymać od Boga – może otrzymać życie wieczne. 
To udzielanie przez Chrystusa życia i branie tegoż życia przez człowieka dokonuje się bezustannie. Dokonywało się w 
czasie przebywania Chrystusa na ziemi i dokonuje się nadal. Jezus przynosi na ziemię poznanie Boga Ojca. Objawia Go nam 
w każdej Mszy św., gdy odmawiamy „Ojcze nasz” my – w synu synowie. Głos Boga – Syna jest znany wszystkim 
chrześcijanom. Kto słucha mego głosu i wierzy, ma życie wieczne i ze śmierci przeszedł do życia. W rozdz. 10 Jezus mówi, 
że owce postępują za Nim, ponieważ Go znają. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LIPIEC: Troska o ludzi zagubionych, zaniedbanych, obojętnych pod względem religijnym. 
PATRON MIESIĄCA LIPCA: Św. Benedykt, Patron Europy (11. lipca) 
Św. Benedykt otrzymał zaszczytny tytuł Patrona Europy. Modlimy się o ducha benedyktyńskiej sumienności i wytrwałości 
w podejmowanych pracach i przedsięwzięciach. 
Urodził się w 480 r. w Nursji, w środkowych Włoszech. Zrażony rozpustnym życiem w Rzymie, gdzie był na studiach, 
rozpoczął samotne życie jako pustelnik. Osiadły w sąsiedniej pustelni św. Roman pouczał go o chrześcijańskiej ascezie. 
Wieść o świętości Benedykta skupiła wokół niego dużą liczbę uczniów. Wznosił dla nich klasztory, gdzie żyli według reguły 
przepisanej przez niego. W roku 529 założył w Monte Cassino wielkie opactwo, które stało się ośrodkiem życia religijnego 
w Europie. 
132 Reguła św. Benedykta stała się od tego czasu podstawą życia klasztornego dla wszystkich zakonów i kongregacji 
zachodniej Europy. Drogę do doskonałości religijnej ukazuje poprzez praktykę panowania nad sobą, umartwiania, pokory, 
posłuszeństwa, modlitwy, ciszy, odosobnienia i odłączenia się od świata i jego trosk. Św. Benedykt zmarł 21. marca 543 r. 
po przyjęciu Komunii św., gdy stał przed ołtarzem na Monte Cassino. W roku 1964 papież Paweł VI ogłosił patriarchę 
Patronem Europy. 

SIERPIEŃ: 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 19, 17-27. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: Oto Matka twoja (J 19, 27). 
Pan Jezus, dając nam z krzyża swój testament czyniący nas dziećmi Maryi, a Ją naszą Matką, ułożył go w sposób 
pobudzający do refleksji. To Matka, tracąc Syna, potrzebowała opieki, lecz Jezus uwydatnił stosunek Matki do ucznia. 
Gdyby chodziło tylko o zapewnienie Matce opieki na starość, słowa skierowane do Niej byłyby już zbyteczne, a słowa te 
właśnie powierzają Matce opiekę nad Janem, który w tym momencie reprezentuje całe pokolenia chrześcijan – braci 
Jezusa. Jan Paweł II w encyklice „Redemptor hominis” przybliża nam tę sprawę i uczy, że Kościół w dzisiejszych czasach                 
w szczególności potrzebuje Matki wraz z Jej macierzyńskim ciepłem i troskliwą opieką, Matki z miłością prowadzącej nas 
do Ojca. Z prawdziwie matczyną troską opiekuje się Maryja Kościołem od początku jego istnienia po dzień dzisiejszy. Toteż 
w 1964 roku, dn. 21. listopada, na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI nadał Maryi tytuł 
Matki Kościoła. W chwili, gdy Maryja dała przyzwolenie na to, by stać się Matką Chrystusa, stała się także Matką 
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odkupionych przez Niego ludzi. Gdy spoglądamy na Cudowny Medalik, na wielką literę „M” splecioną z krzyżem jako 
symbol współcierpienia Matki z Synem, pamiętajmy o naszym dzisiejszym rozważaniu i powtarzajmy: Oto Matka twoja. 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA SIERPIEŃ: Przeżywanie bliskości Maryi Jej Macierzyńskiej miłości. 
PATRON MIESIĄCA SIERPNIA: Św. Maksymilian Maria Kolbe (14. sierpnia) 
Rajmund Kolbe, który przybrał zakonne imię Maksymilian Maria, urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli koło 
Łodzi. Założyciel Niepokalanowa, słuchacz głośnego uniwersytetu papieskiego Gregorianum i Seraphicum w Rzymie, 
doktor nauk filozoficznych  
i teologicznych, wybitnie zdolny fizyk i matematyk, pochodził z bardzo skromnego domu, gdzie panowała atmosfera 
wielkiej pobożności i szczerego patriotyzmu. 
Gdy miał 12 lat, ukazała mu się Matka Boska trzymająca w rękach dwie korony: białą, symbolizującą czystość i czerwoną – 
męczeństwo. Spytała, którą z nich wybiera. Gdy odpowiedział, że obie, uśmiechnęła się i zniknęła. Po 76 latach od tego 
zdarzenia, dnia 10 października 1982 r., papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet świętych. W czasie swojej drugiej 
pielgrzymki do Polski złożył mu hołd, odwiedzając z posługą apostolską jego sanktuarium w Niepokalanowie. 

INTENCJA GRUP MODLITWY ŚW. OJCA PIO... 
LIPIEC: 

Abyśmy dostrzegając otwarte podwoje wiary i miłość Chrystusa do człowieka, z całego serca wspierali naszych bliźnich                  
w zmaganiu się z trudnościami życia. 

SIERPIEŃ: 
Aby członkowie Grup Modlitwy uczyli się od Chrystusa i Jego naśladowcy, Ojca Pio, dostrzegać problemy bliźnich                                  
i podejmowali działania konkretnie wspierające potrzebujących. 

INTENCJA II KRUCJATY MODLITWY ZA OJCZYZNĘ... 
LIPIEC: 

O dobre owoce inicjatyw ewangelizacyjnych i rekolekcji podejmowanych przez ruchy w okresie wakacyjnym. 
SIERPIEŃ: 

Za rządzących naszą Ojczyzną, aby zgodnie z ogłoszonym przez siebie „Rokiem Rodziny” podjęli działania zmierzające do obrony 
małżeństwa, rodziny. 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI ZA CZERWIEC 
Hasło: Szczęść Boże, nagrody wylosowali: Alicja Nowakowska - Łoś, Józefa Szmyd i Joanna Woźniak, gratulujemy!  

W numerze wakacyjnym nie ma krzyżówki, kolejna już we wrześniu 
 

NA ŻYWO… 
Grzegorz Sobczak 

NOCE KOŚCIOŁÓW 2013 
 

 Kiedy dzień zamienia się w noc, czas 
wyruszyć na… NOCE KOŚCIOŁÓW 2013 – 
takim hasłem zainaugurowaliśmy                                
w bieżącym roku Noce Kościołów i u nas. 
Noce Kościołów, śladem narodzonych kilka 
lat wcześniej Nocy Muzeów, zostały 
zorganizowane we Wrocławiu już czwarty 
raz. Przeważnie brały w nich udział kościoły 
wielkie, zabytkowe oraz znane. Teraz do ich 
grona dołączył również nasz kościół.  
  
Noc Kościołów w naszym kościele została 
zorganizowana z piątku na sobotę, z 21-go na 
22-go czerwca, a    w jej trzygodzinnym 
programie postawiono przede wszystkim na 
stronę intelektualną. Znalazły się wykłady: Ks. 
Macieja Mroczka („Parafia Św. Józefa 
Rzemieślnika oraz duchowość Św. Wincentego a  
Paulo), P. Jacka Zielińskiego („Mędrzec a Prorok”), P. Teresy 
Szymczak („Cudowny Medalik i łaski przez Niego płynące”) 
oraz P. Grzegorza Sobczaka („Modernistyczne budowle 
świątynne). Nie zabrakło także koncertów – wokalnego                   
w wykonaniu naszych młodych parafian oraz organowego 
w wykonaniu P. Marcina Skrzypka. Międzyczasie, parafianie 
zorganizowali spotkanie przy kawie, herbacie, cieście                        
i występie artystycznym P. Zofii Sabat recytującej wiersze 

ze swojego wieloletniego dorobku. Jako zwieńczenie tego 
wydarzenia odprawiono Mszę Świętą poprzedzoną 
adoracją. Choć zamiast tłumów pojawiło się kilkadziesiąt 
osób, to wiemy, że z małych iskierek powstają wielkie 
pożary, więc za rok oraz w kolejnych latach liczba ta 
zapewne zacznie rosnąć. Najważniejsze, że 
wystartowaliśmy     i to z prawdziwym sukcesem. 

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

 Zdjęcia: Patrycja Kowalczyk, Grzegorz Sobczak, archiwum parafialne
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
KOMUNIKAT Z 362. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 
 W dniach 21 i 22 czerwca 2013 r. odbyło się w Wieliczce 
zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami 
kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. 
 
 1. Przed rozpoczęciem zebrania biskupi spotkali się                    
z dziećmi i młodzieżą z Wieliczki na wspólnej modlitwie                  
i udzielili młodym oraz ich nauczycielom i wychowawcom 
błogosławieństwa na rozpoczynające się wakacje.                           
W kolejnym dniu wzięli udział w poświęceniu Domu dla 
Ubogich im. Brata Alojzego Kosiby obok klasztoru 
franciszkanów, w którym Sługa Boży przez 60 lat pełnił 
posługę kwestarza i opiekuna ubogich. Po zakończeniu 
obrad, w niedzielę, członkowie Konferencji Episkopatu 
wzięli udział w poświęceniu sanktuarium bł. Jana Pawła II 
w Krakowie. Biskupi dziękowali też Bogu za 50 lat 
kapłaństwa metropolity krakowskiego kard. Stanisława 
Dziwisza i innych członków Episkopatu. 
 2. Biskupi przyjęli nowelizację IV przykazania 
kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który 
brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać 
się od udziału w zabawach" przyjęto nowe brzmienie: 
"Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu 
powstrzymywać się od udziału w zabawach". Oznacza to, że 
okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do 
Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym 
dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia 
pokutnego, w którym katolicy powinni “modlić się, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty 
umartwienia siebie  przez wierniejsze wypełnianie 
własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać 
wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są 
jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli więc w 
piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od 
pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać 
odpowiednią dyspensę. 
 3. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła tekst 
deklaracji, która będzie podpisana podczas spotkania abp. 
Józefa Michalika ze zwierzchnikiem Kościoła Bizantyjsko-
Ukraińskiego, abp. Światosławem Szewczukiem, który 
przybywa pod koniec czerwca do Warszawy. Deklaracja 
odnosi się do zbrodni wołyńskiej, której 70. rocznicę 
będziemy wkrótce po tej wizycie przeżywać. Tekst 
deklaracji, przygotowany w dialogu obu stron, wyrasta                     
z ducha Ewangelii, która wzywa do uznania prawdy                           
i wyznania win, aby wejść na drogę pojednania. Zachęcamy 
wszystkich do modlitwy za ofiary rzezi wołyńskiej, 
zwłaszcza w dniu 11 lipca i w poprzedzającą niedzielę. 
 4. Podczas posiedzenia biskupi z uwagą przyjęli 
informacje dotyczące nauczania religii w szkole, zwłaszcza 
w sprawie umożliwienia młodym ludziom zdawania 
egzaminu z religii na maturze, jeśli wybraliby ten przedmiot 
jako dodatkowy. Wobec zdecydowanej odmowy ze strony 
Ministerstwa Edukacji Narodowej biskupi przypominają, że 
w efekcie prowadzonych od wielu lat rozmów zostały 
opracowane przez stronę kościelną jasno określone 
standardy egzaminacyjne dla tego przedmiotu. 
Przeprowadzono także specjalistyczny pilotaż, 
znowelizowano podstawę 

programową nauczania religii tak, aby jej język był 
przystosowany do języka podstawy programowej 
kształcenia ogólnego opracowanej przez MEN. 
Strona kościelna nie kryje zaskoczenia z powodu 
odmówienia młodym ludziom prawa do zdawania na 
maturze przedmiotu, którego uczą się wiele lat, otrzymują    
z niego ocenę na podstawie jawnych kryteriów wiedzy                   
(a nie wiary – jak się to często błędnie sugeruje), ocena ta 
jest wliczana do średniej i widnieje na państwowym 
dokumencie, jakim jest świadectwo szkolne. Biskupi 
wyrażają nadzieję, że sprawa wyboru religii na maturze 
powróci do tematów zespołu wspólnego przedstawicieli 
strony kościelnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 5. W związku z nasilającymi się próbami narzucania 
przez różne podmioty krajowe i zagraniczne 
demoralizujących treści i metod związanych z edukacją 
seksualną w przedszkolach i szkołach, biskupi wyrażają 
swój niepokój i zdecydowany sprzeciw. Zwracają sie                   
z apelem do wszystkich wierzących rodziców o czujność                
w tym względzie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
chronić polskie dzieci i młodzież przed demoralizacją. 
6. Biskupi zajęli się także sprawami Ruchu Światło-Życie, 
będącego jednym z najważniejszych katolickich ruchów 
odnowy w Polsce. Wyrazili życzenie, aby Ruch pozostał 
jednością, zgodnie z wolą swojego założyciela. Domowy 
Kościół stanowi rodzinną gałąź tego Ruchu, zgodnie                         
z zapisami zawartymi w „Statutach Stowarzyszenia 
Diakonia Ruchu Światło-Życie” zatwierdzonych przez 
biskupów polskich w roku 2000. 
Biskupi dziękują rodzicom, nauczycielom, katechetom                        
i wychowawcom za całoroczny trud pracy edukacyjnej                  
w szkole. Niech nadchodzące wakacje będą okresem 
wypoczynku oraz odkrywania Boga w pięknie stworzenia. 
Na ten czas biskupi błogosławią dzieciom i młodzieży,                        
a zwłaszcza wszystkim udającym się na Światowe Dni 
Młodzieży w Rio de Janeiro. 

 
Podpisali: 

 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 

 
Wieliczka – Kraków, 23.06.2013 r. 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
Maksymilian Stępień 

ORKIESTRA DĘTA "HANYS BAND" 
 

Orkiestra dęta Hanys Band powstała w 1996 
roku. Inicjatorem i założycielem orkiestry jest 

Zdzisław Hanys, wybitny wrocławski trębacz oraz 
saksofonista. Razem z synem, Robertem Hanysem, prowadzą 
orkiestrę od 17 lat. Orkiestra skupia w swoim gronie 
muzyków z Wrocławia i jego okolic. W naszych szeregach 
zasiadają również studenci i uczniowie wrocławskich szkół 
muzycznych takich jak: Akademia Muzyczna im. Karola 
Lipińskiego czy Państwowa Szkoły Muzycznej II st. im. 
Ryszarda Bukowskiego. Początkowo orkiestra wykonywała 
utwory o charakterze biesiadnym, aż do 1998 roku, gdy 
repertuar wzbogacił się również o muzykę filmową, 
swingową, jazz, hymny oraz marsze.  

Orkiestra ma na swoim koncie wiele sukcesów 
związanych z reprezentowaniem Dolnego Śląska, a zaliczają 
się do nich między innymi: 

 występ na III Paradzie Orkiestr Dętych w Dobrzeniu 
Wielkim, 

 udział wraz z członkami zespołu Kormorany                           
w nagraniach do spektaklu Testament Psa czyli 
Historia o Miłosiernej, wyreżyserowanego w Teatrze 
Dramatycznym im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy 
przez wybitnego warszawskiego reżysera Piotra 
Ciepielaka, 

 Jubileusz XV-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 
Dolnego Śląska, 

 udział w teledysku Vrotslov promującym Wrocław 
jako kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury                        
w 2016 roku, 

 Dni Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie 
obchodzone na Uniwersytecie Wrocławskim, 

 ARS PRO FIDE Sztuka dla wiary, 
 wielokrotnie uświetnialiśmy uroczystą galę wręczenia 

najwyższego i najbardziej prestiżowego regionalnego 

wyróżnienia tj. Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, 
 występy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 
Orkiestra uświetnia uroczystości państwowe oraz 

kościelne. Wielokrotne występowała w parafii Św.  Józefa 
Rzemieślnika we Wrocławiu wykonując oprawę ważnych 
wydarzeń związanych z życiem Kościoła takich jak: Boże Ciało, 
Pasterka, Rezurekcja, Odpust Parafialny, Peregrynacja Krzyża 
Papieskiego oraz odwiedziny ważnych godności Kościoła z 
Dolnego Śląska i Polski. Tradycyjnie raz                  w roku 
odbywa się koncert kolęd w naszej parafii. Oprócz 
uroczystości kościelnych swoją grą uświetniamy imprezy 
okolicznościowe takie jak Dożynki Gminne, Święto 
Niepodległości, Festyny, Wyścigi Konne, czy specjalnie 
zamawiane święta prywatne. Orkiestra wykonuje również 
oprawę pogrzebów oraz usługi solistów: trębacza, skrzypka                              
i organisty. 

Istnieje możliwość odpłatnej nauki gry na instrumentach. 
Kontakt: Hanys Robert; tel. 603 243 131;  
e-mail: roberthanys@wp.pl;  
Strona orkiestry: http://hanysbandwroclaw.pl/ 
Mamy na swoim koncie liczne referencje oraz podziękowania. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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:  

Katarzyna Jabłońska  i Jan Kaczkowski "Szału nie ma, jest rak" - 27,00 zł   
Joahim Bodeni "Zobaczyć Boga" - 28,00 zł 
Anselm Grünn "33 aniołów na wszelakie potrzeby" - 24,90 zł 
Agnieszka Dembek "Serca z ciała. (...) Prawdziwa historia egzorcyzmów" - 24,90 zł 

mailto:roberthanys@wp.pl
http://hanysbandwroclaw.pl/
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PRZEMYŚLENIA WIERNYCH... 
 

Grzegorz, alkoholik trzeźwiejący 
NADZIEJA NIE UMIERA NIGDY 

 
„Mam na imię Grzegorz i jestem trzeźwiejącym 

alkoholikiem”. To zdanie wypowiadam na każdym spotkaniu 
wspólnoty, gdzie trafiłem w styczniu 1998 roku. Wypowiadam 
je nie dlatego, żeby się upokarzać, ale po to, aby przypominać 
sobie, że jestem chory na tę zdradliwą, pełną podstępu 
chorobę alkoholową. Ta pamięć jest mi potrzebna, by przeżyć 
każdy kolejny dzień, i tylko kolejny dzień, bez alkoholu, 
zgodnie z modlitwą o pogodę ducha: „Boże, użycz mi pogody 
ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, 
abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym 
odróżniał jedno od drugiego.” Ta modlitwa wypowiadana                    
w każdej chwili dnia, daje mi moc w mojej bezsilności wobec 
potęgi alkoholu, który mną kiedyś zawładnął, abym, dzięki 
łasce Bożej, z pokorą i mocnym postanowieniem potrafił mu 
odmówić. 

Zawsze zastanawiałem się, co sprawiło, że 
uzależniłem się od alkoholu, dlaczego mi się to przytrafiło. 
Krótko mówiąc szukając pomocy dowiedziałem się od ludzi, 
którzy przeszli podobne piekło jak ja, że ta choroba jest 
najbardziej powszechną chorobą na świecie. Dotyka ona ludzi 
wszystkich stanów, bez względu na wyznawaną wiarę, 
zajmowane stanowiska, status materialny, posiadaną 
inteligencję, itp. Dotyka ona, co piątą osobę na świecie. Skoro 
wypadło na mnie, to w pewnym momencie mojego życia 
musiałem podjąć decyzję, aby nie oszaleć, zginąć pod jej 
ciężarem lub nie trafić do więzienia. Można by powiedzieć, że 
miałem wszystkie czynniki, które predysponowały mnie do 
uzależnienia, w tym wypadku od alkoholu. Tak to działa. To 
właśnie jest uznanie swojej bezsilności i podjęcie trudu życia 
w trzeźwości. 

Jak to się stało? Moja inicjacja i utrwalanie picia 
alkoholu nastąpiło w bardzo wczesnym okresie życia, w wieku 
10 lat. W czasie sylwestra u koleżanki dostałem lampkę wina, 
która uruchomiła to, że mój instynkt samozachowawczy nie 
były w stanie przeciwstawić się potędze alkoholu, który po 
spożyciu daje złudne uczucie wielkości, zwalnia wszelkie 
hamulce niewykształconego charakteru np.: nieśmiałość, 
deficyty integracyjne z rówieśnikami itp. 

Etap utrwalania trwał przez kolejne kilka lat, 
powodując pierwsze problemy i konsekwencje picia alkoholu. 
Były to lata '70/80, gdzie wchodząc do sklepu nie było 
problemu z zakupem przez dzieci i młodzież alkoholu. 
Pierwszą większą konsekwencją było pokazowe usunięcie ze 
szkoły zawodowej. W następnych latach w wojsku większość 
kar, jakie odbywałem miały przyczynę w braku kontroli nad 
ilościami wypijanego alkoholu. W 1988 roku sądziłem, że 
wstępując w związek małżeński moje zachowania się zmienią, 
wszystko się ustabilizuje i ta przypadłość alkoholowa mnie 
opuści. Szybko się okazało, że jest to złudne, bo przy 
narodzeniu mojej córki wylałem morze alkoholu z moimi 
pseudo przyjaciółmi od kieliszka. Już w 1991 roku trafiłem na 
pierwszą grupę terapeutyczną w czasie której nie byłem w 
stanie jeszcze sprostać wszystkim zaleceniom, jakie 
otrzymałem. Z biegiem czasu moje picie miało charakter 
problemowy i chroniczny. Żadne przyrzeczenia, zmiany 
gatunków i ilości wypijanego alkoholu, kolejne terapie, tzw. 
wszywki, próby wpłynięcia przez żonę i rodzinę, groźbą 
rozwodu, wyrzucenia z domu, które miało miejsce w 1993 
roku, izby wytrzeźwień, wizyty policji w domu, coraz większe 
trudności do powrotu abstynencji po ciągach alkoholowych                  
i kolejne utraty pracy, wizyty w szpitalach, objawy 

abstynencyjne, lękliwość, brak poczucia sensu i motywacji do 
życia, nie było w stanie przywrócić mi zdrowego rozsądku. 
Przez te wszystkie lata wbrew pozorom nie traciłem kontaktu 
z Kościołem i z Panem Bogiem. Wiedziałem, że mam problem, 
dlatego nieustannie prosiłem Boga o jego rozwiązanie. Miałem 
poczucie Jego obecności, która wciąż napełniała mnie nadzieją 
na zmianę mojego życia. Sytuacja zmieniła się w czasie 
kolejnych rekolekcji, na które zawsze trafiałem w tamtym 
okresie po kolejnych ciągach alkoholowych. Jakimś cudem 
trafiłem z moją żoną na nauki małżeństw, gdzie miałem 
poczucie, że ona się mnie wstydzi, że jest załamana moim 
kolejnym upadkiem. Klęknęliśmy przed Najświętszym 
Sakramentem, bardzo było mi w tamtym momencie wstyd, 
ledwo się trzymałem na nogach, śmierdzący i obolały, w duchu 
wypowiedziałem słowa: „Boże proszę Cię o trzeźwość, pomoc 
w znalezieniu mieszkania dla naszej rodziny i aby się spełniło 
nasze marzenie o trójce dzieci”. W krótkim czasie od tego 
momentu trafiłem na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.           

W czasie pielgrzymki stał się kolejny cud.  Zgodnie                 
z sugestią przewodnika, księdza kanonika Orzechowskiego, 
otrzymałem zadanie wysłania prośby do mojego ojca                           
o wybaczenie z jednoczesnym przebaczeniem mu cierpień                     
i zranień, jakie w dzieciństwie od niego doznałem. Tu muszę 
nadmienić, że mój ojciec, też miał problem alkoholowy, a ja                 
w poczuciu braku miłości nie mogę sobie przypomnieć żebym, 
choć raz do niego się przytulił i po prostu go ukochał. Pół roku 
po tej pielgrzymce w styczniu 2000 roku, miałem kolejne 
„zapicie”, z którego sam już nie potrafiłem wyjść, i trafiłem do 
szpitala, na detoksykację. Moje ciało, psychika i duch upadły na 
samo dno uzależnienia. Jakąś nieludzką odrobiną nadziei 
kolejny raz, podjąłem decyzję o nie piciu. Nie miałem innej 
alternatywy jak tylko uwierzyć, i zawierzyć się Bogu. Trafiłem 
na kolejną terapię, wróciłem do wspólnoty AA, KWC. Bóg 
postawił na moich drogach ludzi, których zacząłem dostrzegać, 
a którzy chcieli mi pomóc, uwolnić się od nieodpartej chęci 
napicia się alkoholu. 

Wróciłem do rodziny, dzieci, zacząłem wypełniać 
zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików, przyjąłem wszystko 
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bezwarunkowo to, co kiedyś wydawało się niemożliwe do 
zrealizowania, prosząc Boga o dar wytrwałości. Po pięciu 
miesiącach w owym czasie, przeżyłem wewnętrzną przemianę 
uznania swojej bezsilności wobec alkoholu. Ta nieodparta chęć 
napicia się i znieczulenia, została mi zabrana. Nie chcę już 
nauczyć się kontrolowanego picia alkoholu, takiego 
towarzyskiego, gdyż w moim przypadku jest to niemożliwe. 

Próbowałem wszystkiego w moim życiu żeby się 
nauczyć, i nie muszę próbować tego, czego jeszcze nie 
próbowałem, a co próbuje jeszcze wielu innych ludzi, i im się 
wciąż nie udaje. Boże, to niesamowite, że dostąpiłem takiej 
świadomości, i daru trzeźwości. A co w zamian? W 2001 roku  
z żoną dostaliśmy mieszkanie, udało nam się je 
wyremontować i zamieszkać w nim. W 2002 roku urodziło się 
nam trzecie dziecko, moje wielkie marzenie. Trwając                         
w postanowieniach ubogacam i rozwijam się w naszym 
powołaniu do życia w rodzinie, poprzez modlitwy, medytację, 

pielgrzymki, dni skupienia, i zabawy integracyjne 

(oczywiście bezalkoholowe) z osobami, którym alkohol jest 
niepotrzebny.  

Trwa to już 13 lat i Bogu dziękuję za każde 24 godziny 
życia bliżej Niego, bliżej siebie, i innych ludzi. Na zakończenie, 
pomny tych doświadczeń, proszę Boga, aby dał wytrwałość             
w postanowieniach abstynenckich dzieciom 
pierwszokomunijnym, przynajmniej do osiemnastego roku 
życia. Pewny jestem, że dzięki modlitwie jesteśmy w stanie 
zminimalizować czynniki, które mogą je uzależnić od alkoholu 
i innych środków zmieniających świadomość. 

Kończąc chciałbym podzielić się takim stwierdzeniem: 
o błogosławionej winie, która jest niewątpliwie częścią mojej 
tożsamości dziecka Bożego i składam, codziennie na ofiarę 
Panu Bogu to wszystko, dla Jego chwały, bo wszystko to tylko 
dzięki Jego łasce. Amen. 

PS. Kiedy moje dzieci były mniejsze, często, gdy 
wracałem do domu rzucały się na mnie, obejmowały, robiąc 
tzw. kanapkę. To niesamowite uczucie. 

 
MYŚLI MŁODYCH PARAFIAN... 

Martyna Bulanda 
PIELGRZYMKA DO MIECHOWA 

 
Dnia 15-go maja 2013 roku, wrocławska wspólnota  

W Misji udała się na pielgrzymkę do tzw. Polskiej Jerozolimy – 
do Miechowa. Grupa liczyła 45 osób w różnym wieku.  

Wyjechaliśmy o godzinie 07:00. Podczas podróży 
modliliśmy się wspólnie, także śpiewając. W miłej atmosferze 
dojechaliśmy na miejsce o 11:00. O 12:00 natomiast, w kaplicy 
Całunu Turyńskiego, odbyła się Eucharystia prowadzona 
przez ojca Zbigniewa Kasperczaka, który właśnie obchodził 
25-lecie kapłaństwa. Między 13:30  a 15:00 przewodnik 
oprowadzał nas po Bazylice Mniejszej, kaplicy Grobu 
Pańskiego oraz Muzeum Klasztorów Bożogrobców. Następnie 

udaliśmy się na obiad.                 
O godzinie 16:00 
odprawiona została Droga 
Krzyżowa, którą 
zakończyliśmy pobyt                 
w Miechowie. Wróciliśmy 
do Wrocławia o 20:30                  
i chociaż trochę zmarzliśmy 
i odczuwaliśmy zmęczenie, 
to większości z nas nie 
opuścił wyśmienity humor.  

 

 Arleta Gosławska i Karolina Len 
 

FILATELISTYKA A EKUMENIZM, CZYLI WYWIAD Z PRAWOSŁAWNYM KAPŁANEM 

            Podczas Kongresu Eucharystycznego w 1997 roku Jan 
Paweł II kichnął w obecności licznie zgromadzonych 
duchownych różnych wyznań – zewsząd odezwały się głosy: 
„Na zdrowie!”, wtedy papież uśmiechnął się i powiedział: 
„Widzę, że nawet kichnięcie może mieć wymiar 
ekumeniczny”.  W Szkole Podstawowej nr 96 od trzech lat 
istnieje niewielkie kółko filatelistyczne. Niedawno 
dziewczynki były na Ogólnopolskim Konkursie i tam po raz 
trzeci już spotkały się z prawosławnym kapłanem, 
sekretarzem arcybiskupa Jeremiasza, ks. Oleśniewiczem, 
który jest też opiekunem koła filatelistycznego w swojej 
parafii przy ul. Świętego Mikołaja. Zaczęłyśmy się wspólnie 
zastanawiać, czy wobec tego filatelistyka może służyć 
lepszemu poznaniu się i zbliżeniu chrześcijan. Poprosiłyśmy 
więc ks. Oleśniewicza o udzielenie nam wywiadu.  
 
             Dnia 13 maja 2013 roku wybrałyśmy się z do 
prawosławnej parafii katedralnej przy Soborze 
Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we 
Wrocławiu. Byłyśmy ciekawe, jak działa to koło, a poza 
tym zastanawiałyśmy się, czy współpraca                                   
z prawosławnymi filatelistami pozwoliłaby nam 
pogłębić wiedzę o ich wyznaniu. Czy filatelistyka może 
być w jakiś sposób powiązana z ideą ekumenizmu, 

czyli życzliwego współistnienia i poznawania się 
wyznawców różnych odłamów chrześcijaństwa, tak 
ważną w dzisiejszych czasach i tak aktualną we 
Wrocławiu, zwłaszcza w Dzielnicy Wzajemnego 
Szacunku Czterech Wyznań.  

 
Karolina: Jak doszło do 
utworzenia się koła przy 
parafii? 
Ksiądz: Podobnie jak                   
w przypadku utworzenia 
koła przez Waszą Panią. 
Była to przygoda                          
z dyrektorem Śląskim. Ja 
byłem nauczycielem religii 
w Zespole Szkół nr 18 i to 
był mój pierwszy kontakt z 
Panem Śląskim. Często 
spotykaliśmy się w pracy, 
a na zapleczu  
często oglądaliśmy jego 
zasoby. Pan Ryszard dał mi 

do przeczytania katalog, dużo opowiadał mi o filatelistyce 
aż w końcu doszło do zaproszenia mnie jako mnie osoby 
uczącej i naszego arcybiskupa. Pan Śląski poprosił naszego 
Arcybiskupa o objęcie patronatem wystawy i konkursu 
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filatelistycznego. Mieliśmy możliwość ufundowania 
nagród. W ten sposób zaczęła się moja pasja. 
Obserwowałem tych ludzi, którzy zbierają znaczki. 
Zapewne wiecie, że niejednokrotnie znaczki zbiera się                  
z pokolenia na pokolenie. Filatelistyka jest obecna                          
w niektórych domach od dawna. Pan Śląski proponował, 
aby utworzyć koło przy parafii, coraz bardziej 
przekonywał  
i stało się. Mamy koło numer 7. Na spotkania uczęszcza 6 
osób. 
Arleta: Czy pasja filatelistyczna może łączyć ludzi dwóch 
wyznań? 
Ksiądz: Oczywiście, że są tematy wspólne np. chcieliśmy 
stworzyć eksponat o 
ikonografii. W każdej 
prawosławnej świątyni 
znajdują się ikony. 
Ikony spotykamy też w 
świątyniach 
katolickich. Niektóre są 
wspólne dla naszych 
wyznań, dość 
wspomnieć obraz 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Jeśli ograniczymy się do naszego kraju, to 
zdobycie znaczków dotyczących ikon i prawosławia może 
być trudniejsze, ale filatelistyka łączy ludzi.  
Karolina: Czy w Polsce można spotkać znaczki wiążące się 
z wyznaniem prawosławnym? Jeśli tak, to jakie? 
Ksiądz: Tak, oczywiście. Najszybszy i najłatwiejszy dostęp 
daje mi „Allegro”, bo tam mogę szybko je odnaleźć. Jest np. 
taka seria: „Klasztory”, są również znaczki dotyczące 
ikonografii. Jednak my, wyznawcy prawosławia, nie 
zabiegamy o to, by znaczki o treściach religijnych były 
popularne. Pomyślcie, potem są one umieszczane na 
kartkach pocztowych i kopertach, a później, gdy spełnią 
swoją funkcję i list dotrze do adresata, to je wyrzucamy. 
Jeśli trafiają do klaserów, to dobrze, ale jeśli są znaczkami 

umieszczanymi na kopercie, to powstaje problem. Ja 
zostawiam te znaczki i obecnie rozważamy budowę 
eksponatu dotyczącego ikonografii.  
Arleta : Czy koło ma jakiegoś patrona? 
Ksiądz: Jeszcze nie mamy patrona, nie wiem, czy będziemy 
musieli go szukać. Nie myśleliśmy jeszcze o tym. 
Karolina: Czy koło bierze udział w konkursach, a może 
wystawia eksponaty?  
Ksiądz: Jeśli nie mieliśmy takiej możliwości, ale dwie 
osoby z koła mogły oglądać wasze eksponaty, które 
tworzyli uczniowie. Sami nie stworzyliśmy jeszcze 
eksponatu, teraz staramy się zdobywać nowe znaczki, 
które są wydawane przez Pocztę Polską. 
Arleta : Czy koło prowadzi współprace międzynarodową? 
Ksiądz: Takich możliwości nie mamy. U nas to polega na 
tym, że uzupełniamy nasze zbiory znaczkami, które wyszły 
za granicą. Ja mam kolegę, który jest w Grecji, i proszę go, 
żeby jeśli jest to możliwe, zbierał dla nas znaczki. A tak to 
nie znam kola zza granicy i nie współpracowaliśmy                          
z żadnym kołem filatelistycznym w Polsce. 
Karolina: Czy kolo filatelistyczne łączy chrześcijan, to 
znaczy katolików i prawosławnych? 
Ksiądz: Nie wiem, czy w parafiach katolickich istnieją koła 
filatelistyczne. 
Arleta: Dlaczego Ksiądz Biskup Jeremiasz popiera ruch 
filatelistyczny? 
Ksiądz: Każda inicjatywa młodych ludzi jest dobra. 
Karolina: Czy Ksiądz zachęca do zbierania znaczków? 
Ksiądz: Tak, jak tylko mogę. 
Pani Danuta: Czy parafia doczekała się znaczka 
personalizowanego? 
Ksiądz: Nie. Ale uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. 
Wrocław będzie przecież w 2016 roku Europejską Stolicą 
Kultury. Z tej okazji warto wykorzystać wasz pomysł                             
i wystąpić o wydanie znaczka personalizowanego dla 
Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Można 
wykorzystać logo, nadawałoby się na znaczek. 
 

            Po zakończeniu nagrania ks. Oleśniewicz podarował nam książki i woskowe świece oraz zaprosił do zwiedzenia cerkwi. 
Chętnie skorzystałyśmy z zaproszenia. Była okazja do zadania różnych pytań, których już nie nagrywałyśmy. Ksiądz 
odpowiadał na nie z uśmiechem i ogromną życzliwością. Jesteśmy przekonane, że jeśli nie filatelistyka, to w każdym razie takie 
spotkania dobrze służą ekumenizmowi. 

SCHOLA... 
LISTA PRZEBOJÓW SCHOLI W ROKU DUSZPASTERSKIM 
2012/13 

1. OTO SĄ BARANKI MŁODE 
2. NIE LĘKAJCIE SIĘ 
3. JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI 
4. JAK DOBRZE JEST DZIĘKOWAĆ (PSALM92) 
5. MARYJO, ŚLICZNA PANI 
6. LUDU KAPŁAŃŚKI 
7. CHWALĘ CIEBIE PANIE I UWIELBIAM 
8. TY WSKAZAŁEŚ DROGĘ DO MIŁOŚCI 
9. W KRUSZYNIE CHLEBA 
10. BARKA 

 

WYDAWNICTWO VIA NOVA POLECA: 
TAJEMNICE ŚWIĘTEJ DZIELNICY; Beata Maciejewska (tekst),Tomasz Broda (rysunki) 
Dzielnica Czterech Świątyń we Wrocławiu to miejsce niezwykłe. Nieopodal siebie zgodnie żyją tu katolicy, 
Żydzi, prawosławni i protestanci. Ale dzielnica nigdy nie była tak święta, jak mogłoby się wydawać. Przez 
wieki była także świadkiem gorących romansów i wielkich zbrodni, ubijania milionowych interesów                          
i drobnych szwindli, tworzenia dzieł, które przeszły do historii, i scen gorszących. Cena detaliczna 38,00 zł 
 VIA NOVA ul. Włodkowica 11 50-072 Wrocław biuro@vianova.com.pl (71) 344 23 77 
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA... 
 

Przemysław Kiderys 
LEKTOR Z OBRĄCZKĄ 

Najpierw chciałbym opisać pierwszą część mojej 
podróży, czyli drogę do służby ołtarza. Od kiedy pamiętam 
zawsze chciałem być bliżej Pana Boga.       A jak mi się 
wydawało, nie jest tym samym siedzenie                        w 
ławce, co stanie przy ołtarzu, mimo, że Pan Bóg jest                       
w świątyni obok każdej osoby. Dlatego myślałem o służbie 
ołtarza. 

Mieszkałem w różnych miejscach i wiele razy                         
z rodziną się przeprowadzaliśmy, co skutkowało, że co parę 
lat chodziłem do innego kościoła. Nie miałem punktu 
zaczepienia, co jakiś czas inny kościół, inni ludzie, więc nie 
odważyłem się pójść i poprosić o przyjęcie do grona 
ministrantów. Tak mijały lata. W liceum dosyć 
niespodziewanie zdecydowałem się to zmienić. Ciekawe, że 
człowiek czasem potrzebuje impulsu, aby coś takiego 
zrobić. Takim impulsem do wstąpienia w zaszczytne grono 
służby ołtarza była niefortunna lekcja w-f. Mieliśmy zajęcia 
z samego rana, a na nich test Coopera. Przebiegłem około 
2.500 m. po ledwo przespanej nocy. Był to, bowiem czas 
śmiecenia o północy kolegom i koleżankom, którzy 
obchodzili 18 urodziny (taki zwyczaj na Śląsku). Po tej 
„przebieżce” poszliśmy do szatni, koledzy się przebrali                       
i poszli na zajęcia, a ja po prostu 
zwróciłem śniadanie. Czułem się 
jakbym miał umrzeć – zmęczenie                     
i pusty żołądek. 

Tego samego dnia, po 
zajęciach pojechałem do księdza, 
który mnie uczył w gimnazjum                        
i poprosiłem o możliwość służenia                 
w jego parafii. I tak w wieku 18 lat 
spełniłem jedno z moich marzeń - 
służba ołtarza.  

Co do drugiej części mojej 
podróży, to wyglądało to tak. Mniej 
więcej w klasie maturalnej jeździłem 
z ekipą do radia (ksiądz, dwie 
koleżanki i ja). Były to takie 
comiesięczne audycje. Droga do radia 
z naszego miasta to, około godzina 

drogi, więc mieliśmy dużo czasu na rozmowy. W naszej 
grupie była dziewczyna „blond”, która strasznie się nie 
zgadzała z moim sposobem myślenia. Nasze poglądy były 
takie same, ale sposób postrzegania ich całkowicie 
odmienny. Tak sobie jeździliśmy i wymienialiśmy swoje 
myśli. W między czasie było tak, że ściąłem włosy, bo 
miałem długie jeszcze z gimnazjum.                        I pewnego 
razu poszedłem na mszę do innego kościoła, więc już nie 

służbowo. Po mszy jak wyszedłem z kościoła 
spotkałem ją. Ona mnie jednak nie poznała, 
miałem bowiem krótkie włosy. Była bardzo 
zdziwiona, ale i miło zaskoczona. Potem ją 
odwiozłem do domu moim starym 
samochodem i umówiłem się z nią na gorącą 
czekoladę. I tak, zaczęliśmy się spotykać. 
Podczas naszych spotkań nie tylko 
wymienialiśmy myśli, ale również modliliśmy 
się razem, bo jak się okazało ona również 
lubiła modlitwę brewiarzem. Dzięki wspólnej 
drodze poznaliśmy się bardzo dobrze                                 
i zakochaliśmy się w sobie. Po niespełna pół 
roku zaręczyłem się z dziewczyną blond w 
zaciszu kościoła. A w rocznicę tego wydarzenia 
pobraliśmy się. I tak, żyjemy razem, trwając 
we wspólnej drodze, choć nadal zdarza nam 
się inaczej postrzegać Boży Świat. 

 
 

 

THE HUMAN EXPERIENCE... 
Ks. Maciej Mroczek CM  

WSZYSTKO O CZŁOWIEKU 
 
„Ludzi to u nas dużo – tylko o człowieka trudno” tak pisał w XVII wieku Jan Chryzostom Pasek. Te słowa 

docierają po obejrzeniu filmu: „THE HUMAN EXPERIENCE” – wszystko o człowieku. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale 
coraz częściej zatruwamy, niszczymy, szkalujemy człowieczeństwo. Człowieczeństwo to największy dar od Stwórcy. 
A robimy to nierzadko nieświadomie. Wbrew pozorom, ludzie potrzebują odbudowy wartości człowieczeństwa. 
Przykład jak odbudować tę najcenniejszą wartość daje „THE HUMAN EXPERIENCE”.  
 
 W 2012 roku dowiedziałem się o tym filmie. Miałem 
myśl, aby zorganizować taki pokaz w mojej parafii, nawet 
kontaktowałem się jak to załatwić, ale nic z tego nie wyszło. 
Rozmowa ze znajomymi obudziła we mnie uśpiony zapał 
poznania „THE HUMAN EXPERIENCE”. Kilka godzin po 

wspomnianej rozmowie wysłałem e-maila do pana Macieja 
Syki, odpowiedź otrzymałem po kilku minutach. 
Otrzymałem zgodę przełożonego, wybrałem termin, który 
pan Maciej mi zaproponował. Pozostały trzy rzeczy: 
zawierzyć to Panu Bogu, rozreklamować i zebrać finanse. 
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Przez cały ten czas towarzyszyło mi przeświadczenie, że 
Bóg błogosławi temu pokazowi. Z reklamą było różnie. 
Facebook pomógł, ogłoszenia w kościele przez trzy 
niedziele różnie, znajomi pomogli mi poroznosić plakaty               
w różne miejsca (parafie, uczelnie), Archidiecezja 
Wrocławska umieściła to wydarzenie na stronie 
internetowej, podobnie miasto Wrocław. Niestety nie 
zawsze spotykałem się z życzliwością, aby zawiesić plakat 
czy informację w Internecie. Wielkim wsparciem 
duchowym okazało się spotkanie z księdzem kardynałem 
Henrykiem Gulbinowiczem, który pokaz „THE HUMAN 
EXPERIENCE” objął patronatem honorowym. Miał tylko 
trzy pytania: czy film nie jest przeciwko Panu Bogu? 
Kościołowi? Ojcu Świętemu”? Trzykrotnie zaprzeczyłem                            
i otrzymałem podpis i błogosławieństwo. Finanse także 
pozytywnie się rozwiązały dzięki hojności kilku osób, 
własnym oszczędnościom i przeprowadzonej zbiórce po 

filmie. Miejscem pokazu było 
kościół, który trzeba było 
„przerobić” na salę kinową, 
oczywiście na zapominając o 
Gospodarzu– Jezusie. Osoby, na 
które można zawsze liczyć pomogli. 
Założyliśmy sznur nad 
prezbiterium, na nim prześcieradła 
i ekran gotowy. Inny znajomy 
pomógł mi zakupić odpowiednie 
kable, aby podłączyć projektor do 
nagłośnienia kościelnego i kino 
było gotowe. Pojawili sie pierwsi 
ludzie.  Z niepokojem spojrzałem 
na zegarek, 19.30 a tu nie ma ekipy 
z filmem. Zadzwoniłem, a pan 
Maciej potwierdził, ze niebawem 
będą. Nasz kościół trudno dostrzec, 
więc przejechali, ale dzięki 
telefonicznemu nakierowaniu 

dotarli. Wypiliśmy szybka kawkę obgadując szczegóły 
pokazu i wystartowaliśmy. Było prawie 60 osób. 
 „THE HUMAN EXPERIENCe” to najlepszy film 
dokumentalny, jaki oglądałem. Porusza z niezwykłą mocą 
sprawy, o których nie chcemy mówić albo wydaje nam się, 
że już wszystko zostało powiedziane. Mam wielki szacunek 
dla Jeffrey'a i Clifforda, bohaterów filmu. Takiej odwagi jaką 
mieli chłopaki potrzebujemy wszyscy. Szczególnie                           
w dzisiejszych czasach, kiedy "możni tego świata" 
skutecznie ogłupiają ludzkość. dzięki Bogu, nie wszyscy 
temu ulegają. Jefrey i Clifford to prawdziwi Boży Szaleńcy, 
ludzie pełni prawdziwej radości. Ale co jest ważne, nie 
zostali przedstawieni jako słodziutcy supermani, ale jako 
faceci z krwi i kości. Z wartościami, ale też z wadami, 
zranieniami, problemami.  
 Film daje radość i smutek. Ale to nie jest komedia 
czy dramat. To prawdziwe życie i wejście w środek życia. To 
wejście w głąb ludzkiej duszy. Super, że takie dzieła sztuki 
filmowej powstają. „THE HUMAN EXPERIENCE” nie jest ani 
trochę filmem komercyjnym. Ekipa amerykańskiej 
wytwórni Grasroots Films, która potwierdza treści „THE 
HUMAN EXPERIENCE” faktem, że zamiast wielkich 
pieniędzy wolą jeździć po  świecie i spotykać się                                 
z człowiekiem. To jest najważniejsze. Poza tym film jest 
przepełniony Bogiem, lecz w taki sposób, aby ludzie 
"wojujący" z Bogiem i Kościołem nie mogli zarzucać, ze jest 
to film dla "nawiedzonych" czy dewotów. Po projekcji, 
przychodzi czas na refleksje, na "oddychanie" tym, co 
przynosi te 90 minut. Jednak, nie można przegapić okazji, że 
pokazy to także możliwość spotkania się z                                           

przedstawicielami Grassroots Fillms. 
Spotkanie, czyli nawiązanie relacji 
człowiek - człowiek, a z tym coraz 
gorzej w naszym społeczeństwie. 
Pytania, odpowiedzi, spostrzeżenia, 
refleksje, świadectwa. To pozostawia 
ślady  w ludzkich sercach.  
 Kościoły, szkoły, domy 
kultury i kina to przestrzenie dla 
pokazów „THE HUMAN 
EXPERIENCE”. I dobrze, że tak się 
dzieje, co podkreśla uniwersalność 
filmu. Gdyby tylko parafie i wspólnoty 
katolickie go wyświetlały, wielu ludzi 
potrzebujących prawdziwych 
wartości, nie dotarłoby na ten film.                  
Z kolei projekcje w kościołach 
pokazują, że Bóg, który wie wszystko              
o człowieku, posługuje się Kościołem, 
którego drogą jest Człowiek.  
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WYPOWIEDZI NA GORĄCO O „THE HUMAN EXPERIENCE”... 
 

Damian Konieczny 
Największe wrażenie wywarły 

na mnie następujące fragmenty filmu: 
1. Ludzie którzy prędzej okazali pomoc 
psom niż bezdomnej kobiecie. 
2. Pokora osób bezdomnych 
względem tego co ich spotkało                        
i spotyka od otaczających osób, życia. 

3. Szczęście i radość chorych lub skrzywdzonych dzieci pod 
wpływem normalnej troski i miłości.  
 Wszystko to stawia mi pytania: Czy daję szczęście 
innym ludziom? Jak odpowiadam na wołanie o miłość  i 
pomoc? Jak szanuję innych? 

 

Jadwiga Sobczak 
"The Human Experience" to film, 

po obejrzeniu którego człowiek 
zastanawia się nad życiem swoim                       
i innych ludzi, pozwalający docenić życie 
i skłonić się ku jego dalszemu 
odkrywaniu. Ogromny podziw należy się 

twórcom projektu, czyli młodym osobom, które wyruszyły 
w różne miejsca świata (Ameryka Północna, Ameryka 
Południowa, Afryka), aby ukazać wszystkim zabieganym 
zjawiska powszechnie obecne, choć nie zawsze zauważane, 
takie jak: bezdomność, choroba, czy bieda - jednocześnie 
ukazując, że każdy ma na ziemi jakąś misję do wypełnienia 
oraz że szczęście jest do osiągnięcia dla każdego. 

 

Ewa Mazurek 
"The Human Experience" to 

przepiękny i wzruszający film. Nie tylko 
dlatego, że możemy w nim podziwiać 
zapierającą dech w piersiach przyrodę 
m.in. Peru i Afryki ale również ze 
względu na znakomicie dobraną muzykę. 

Poruszana w filmie tematyka to nic innego jak nasza 
najbliższa codzienność. Możemy się tu zetknąć z brakiem 
zrozumienia, miłości, ciepła domu rodzinnego.                                   
Z bezdomnością, samotnością, porzuceniem, chorobą, 
cierpieniem, poszukiwaniem sensu życia. To wszystko może 
spotkać każdego. I tego właśnie pragną doświadczyć 
bohaterowie. Ta historia zdarzyła się naprawdę, dlatego tak 
głęboko porusza, budzi wiele emocji i zmusza do 
zastanowienia się nad własnym życiem. To również 
przepiękna historia o wierze, nadziei, miłości                                       
i przebaczeniu. O tym jak wiele z siebie może dać człowiek 
drugiemu człowiekowi. 
 Reakcja publiczności a także gorąca dyskusja, która 
odbyła się po prezentacji mogą świadczyć tylko o tym, jak 
bardzo film się podobał. Gorąco polecam ten film 
wszystkim, gdyż jest naprawdę dobry. 

 

Beata Chętnik 
Na film „The Human Experience” 

poszłam chociaż nie słyszałam o nim 
wczesniej, nie wiedziałam o czym jest. 
Bardzo spodobało mi się, że jego twórcy 
nie tylko pokazywali bezdomnych, 
trędowatych, i niepełnosprawne dzieci, 

ale że weszli w relacje z nimi, sami stając się w ten sposób 
bohaterami filmu. Nie jest to więc typowy film 

dokumentalny, ale taki, który daje do myślenia-nie tylko           
o bohaterach, ale też o sobie. Twórcy pokazali, że człowiek 
nie jest trybikiem czy szarą masą, ale że każdy z nas jest 
ważny, a celem życia nie musi być samochód, czy wielkie 
mieszkanie, tylko odnalezienie tego w czym czujemy się 
spełnieni i co daje nam prawdziwą radość, niezależnie od 
pieniędzy. 

 

 Faheem Mohammad  
 I happened to catch the screening 
of this documentary in Wroclaw on the 
recommendation of my friend. And yes, 
this documentary doesn’t disappoint one 
bit. It just leaves you with a thought and                
a quaint smile which is mixed with 
emotions in your heart. Post screening, 

when there was a meet and greet, I couldn’t focus on the 
happenings around me owing to the amazing impact the 
movie had on me. At the risk of sounding clichéd, it changes 
you. You return back a more caring, a more sensible person, 
a person who learns to value the little joys of life. True 
appreciation can be learnt here. Hats off to Jeffrey and 
Clifford to have the guts to brave the harsh and painful 
conditions.  As they say, commenting on a situation is                          
a different thing than being in the situation. 
 This documentary deserves every award that it has 
won till date. It should reach out to more masses especially 
youngsters because it is us, the youth of today who are 
going to be the game changers in the world. This 
documentary is one of the preparatory steps for it. Kudos to 
everyone! 

tłumaczenie z języka angielskiego: 
 Udało mi się dostać na pokaz dokumentalnego filmu 
"The Human Experience" we Wrocławiu dzięki 
rekomendacji mojego przyjaciela. Rzeczywiście ów film nie 
rozczarował mnie ani trochę. Pozostawia cię on pełnego 
przemyśleń, z osobliwym uśmiechem oraz mieszanką 
różnorakich emocji w sercu. Po seansie, kiedy odbyło się 
spotkanie i rozmowa z producentem, nie mogłem się skupić 
na zdarzeniach wokół mnie, w skutek wyjątkowego 
wpływu, jaki wywarł na mnie film. Mimo ryzyka, że może to 
zabrzmieć banalnie, ten obraz zmienia cię. Wracasz do 
domu jako bardziej ludzka i czuła osoba, która uczy się 
doceniać niewielkie radości w życiu. Prawdziwe uznania 
przedstawię tutaj. Czapki z glów dla Jeffrey'a i Clifforda za 
to, że mieli odwagę wytrwać w trudnych i ciężkich 
warunkach. Tak jak mówią, komentowanie jakiejś sytuacji 
to zupełnie coś innego niż znajdowanie się w niej.  
 Ten dokument zasługuje na każdą nagrodę, jaką 
zdobył do tej pory. Powinien on być dostepnych dla 
większej ilosci widzów, szczególnie młodych, ponieważ to 
my, dzisiejsza mlodzież, będziemy w przyszłości zmieniać 
świat. Film ten jest jednym z kroków przygotowujących do 
tego. Uznanie dla każdego! 

(tłumaczył Piotr Koruba) 
 

Józef Ressel 
             Film bardzo mi się podobał. Wciąż 

jestem nim zafascynowany, szczególnie, że 
jest oparty na faktach teraźniejszych. 
Szczególnie wzruszyło mnie spotkanie 
syna z ojcem po 10 latach. 



15 
 

Żaneta Rurarz 
 Idąc na film, wiedziałam, że będę 
musiała zderzyć się z tragedią                               
i cierpieniem ludzi chorych, 
opuszczonych, ludzi bezdomnych                            
i potrzebujących pomocy od innych. 
Po projekcji moje odczucia były zupełnie 
inne. Film pokazał ludzi chorych na AIDS, 
trąd, ludzi bezdomnych, dzieci                                 

z sierocińca nie tylko bardzo pokrzywdzone, ale i 
opuszczone przez rodziny, ale nie ich tragedię, nie ona była 
bohaterką, ale miłość i nadzieja. Oni kochają każdy nowy 
dzień, bo wierzą, że Bóg ma wobec nich swoje plany, są 
szczęśliwi, bo życie ma sens. 
 Ich życie powinno być zastanowieniem nad naszym, 
może powinniśmy zmienić hierarchię wartości? 
 Młodzi ludzie propagujący ten film robili to z 
wielkim zaangażowaniem, oni nim żyją i przeżywają te 
historie za każdym razem. Robią to, bo mają świadomość o 
wielkim przesłaniu tego filmu, miłość, wiara, rodzina, 
wartości, które są żywe, jak ten film. 
  Ich charyzma jest zaraźliwa. Po pokazie wraz z 
moimi przyjaciółmi, którzy również mieli przyjemność 
zobaczyć ten film Iwonką i Jurkiem, rozpoczęliśmy dyskusję 
nad życiem, jego wartościami, przyziemnymi obowiązkami. 
Nasza dyskusja trwała do drugiej godziny w nocy. 
Zakończyliśmy spotkanie z pomysłem, że każdy z nas ma 
różne zdolności i talenty, które można wykorzystać 
pomagając. Chcielibyśmy otworzyć Stowarzyszenie lub 
Fundację, żeby ten film nie tylko żył na ekranie.    
 "Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje 
poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala 
zgaszone gwiazdy". 
 
 
 
 

 

Emilia Kwiryn 
  Film "The Human Experience" 

bardzo mi się podobał. Byłam wzruszona. 
Pragnę dodać, że panowie, którzy przybyli                               
z pokazem byli mili i sympatyczni. Dobrze 
zrobiłam, że przyszłam na film i każdemu 
szczerze polecam. 

 

Genowefa Śpiewak 
 Oglądając amerykański film 
dokumentalny „The Human Experience” 
najbardziej poruszyły mnie dwa wątki.  
 Po pierwsze, na szczególną uwagę 
zasługują młodzi mężczyźni, bohaterzy 
tego filmu, którzy dobrowolnie spędzili 
czas wśród bezdomnych ludzi ze 

slamsów. w bogatym mieście USA. Żyją wśród nich, razem z 
nimi "klepią biedę" i odrzucenie przez społeczeństwo. 
Koczują razem na ulicach. Za mieszkanie muszą im 
wystarczyć pudła z tektury, nawet przy temperaturze - 150. 
 Po drugie, w innej części na największe uznanie 
zasługuje lekarz, który zostawił całe swoje bogactwo                                   
i karierę, by poświęcić się niechcianym przez rodziców, 
porzuconych i upośledzonych dzieci. Temu lekarzowi 
wystarczy uśmiech i radość podopiecznych. 
 Takie filmy powinna oglądać młodzież, która często 
bierze sobie życie "tak lekko", której wszystko "należy się"                        
i często nie dostrzegają ludzi poszkodowanych przez los. 
Dziękuję, że powstał „The Human Experience”. 
 

Wojtek Wajda 
 „The Human Experience”  pokazuje 
ile serca w pokazy filmu włożyli producenci 
(SWEGO RODZAJU MISJONARZE). To jest 
bardzo dobry film. Również bardzo ciekawa 
była dyskusja na końcu. Kto nie był niech 
żałuje. 
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80 LAT PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA... 
 

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

Obraz Św. Wincentego a Paulo oraz figura Św. Józefa Rzemieślnika w ołtarzu 
bocznym, figura Maryi Niepokalanej oraz figura złożenia w grobie Jezusa 

Chrystusa w ołtarzu środkowym, [fot.: Grzegorz Sobczak] 

 
Grzegorz Sobczak 

Życie parafii na Przedmieściu Oławskim 
 

Życie parafii przebiega                                        
w przysłowiowym rodzinnym klimacie, o czym 
najlepiej świadczą spotkania parafian przed                  
i po Mszach Świętych na dziedzińcu przed 
kościołem. Świeccy zrzeszają się w licznych 
grupach parafialnych, takich jak Wspólnota 
Żywego Różańca, Parafialny Zespół Caritas, 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika, 
Czciciele Św. Ojca Pio, Ministranci i Lektorzy, 
Schola, czy Koło Filmów Religijnych, natomiast 
duchowni poświęcają się pracy w szkole przy 
ul. Krakowskiej oraz w szpitalu przy                             
ul. Traugutta. Rozciągające się w pobliżu 
zielone tereny pozwalają organizować procesje 
i Drogi Krzyżowe zmierzające do Kaplicy Matki 
Bożej na ul. Rakowieckiej, niedaleko ulic: Na Niskich Łąkach, Międzyrzeckiej i Okólnej. 

W parafii Św. Józefa Rzemieślnika wielką cześć oddaje się Matce Bożej od Cudownego Medalika. Cudowny Medalik to 
dar na ciężkie czasy od Maryi, która podczas objawień Św. Katarzynie Laboure, siostrze ze Zgromadzenia Szarytek, 
założonego przez Św. Wincentego a Paulo i Św. Ludwikę de Marillac, obiecała wszystkim noszącym go osobom dostąpienia 
wielkich łask. Na awers medalika składa się postać Maryi stojąca na ziemi i mocą Boga depcząca Szatana w postaci węża oraz 
tekst modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Na rewers składa się zaś 
Najświętsze Serce Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Maryi oraz otoczony dwunastoma gwiazdami symbol Maryi                             
w postaci litery M wyrastającej spod Krzyża.  

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

Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00; 
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą; 

Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  
  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

HD-PRINT  STUDIO DESIGN Wrocław ul. Traugutta 91 
tel. 71 337 58 75,  513 072 100 studio@hd-print.pl 

Zapraszamy: pon. - pt.  godz.  9.00 - 18.00 


