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WAŻNE WYDARZENIA W CZERWCU: 

niedziela, 1 czerwca - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  
Zakończenie Misji Świętych 

niedziela, 8 czerwca - Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

piątek, 13 czerwca - Nabożeństwo fatimskie 

czwartek, 19 czerwca - Boże Ciało 

piątek, 20 czerwca - Noc Kościołów 

 

NABOŻEŃSTWA 
CZERWCOWE   

Z LITANIĄ  
DO SERCA  

PANA JEZUSA 
CODZIENNIE  

O GODZ. 17.30 

ZAPRASZAMY ! 

CZWARTEK, 19 VI  - BOŻE CIAŁO 
Msze święte odprawimy o godz. 7.30, 9.30, bezpośrednio (po procesji 
przy czwartym ołtarzu) i o 18.00. Nie będzie w kościele Mszy o godz. 
11.00 i 12.30. Okazja do spowiedzi przed uroczystością Bożego Ciała – 
w środę od godz. 17.00. Procesja Bożego Ciała wyruszy z naszego 
kościoła do czterech ołtarzy po Mszy Świętej o godz. 9.30. Procesja 
przejdzie ulicami Krakowską, Na Niskich Łąkach i Rakowiecką. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w naszej parafialnej 
procesji. Będzie to świadectwo naszej wiary oraz uroczyste 
uwielbienie Chrystusa  i dziękczynienie za dar Eucharystii. Zadbajmy, 
aby nie wyjeżdżać z Wrocławia na dzień Bożego Ciała, a szczególnie na 
czas procesji. Pierwszy ołtarz przy parafii przygotują pracownicy 
kościelni. Prosimy, by drugi ołtarz przy Domu Państwa Nawolskich 
przygotowali gospodarze domu oraz Panie z Apostolatu Maryjnego i Żywego Różańca. O przygotowanie 
trzeciego ołtarza, przy domu Państwa Zientarów na ulicy Rakowieckiej, prosimy gospodarzy domu  
i sąsiadów. Państwa Miszczaków i Wspólnotę Caritas oraz mieszkańców ulicy Międzyrzeckiej  
i Rakowieckiej prosimy o przygotowanie ołtarza czwartego przy kapliczce. Bardzo serdecznie prosimy  
o zaangażowanie się wszystkich  w budowanie i dekorowanie ołtarzy. Prosimy również Panów do niesienia 
baldachimu i nagłośnienia. Dzieci sypiące kwiaty, dzieci klas II i III w strojach komunijnych, Lektorów, 
Ministrantów, Młodzież zapraszamy na Mszę Św. o godz. 9.30 przed procesją. 

fot. Grzegorz Sobczak 

fot. Studio Radek 
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ZAPROSZENIE 
NA EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – NOCE KOŚCIOŁÓW 

W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA 
PRZY ZGROMADZENIU MISJI ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

 

 
 

 Kościół Św. Józefa Rzemieślnika przy Zakonie Misji Św. Wincentego a Paulo bierze 
udział w tegorocznej edycji Nocy Kościołów organizowanych w Polsce, w Czechach                    
oraz na Ukrainie, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. To słynne, coroczne wydarzenie 
kulturowe sprawia, że otwierają się wówczas dla zwiedzających drzwi wielu kościołów.                
W związku z tym serdecznie zapraszamy do Kościoła 20-go czerwca 2014 o godzinie 21;30 na 
program wypełniony wykładami, koncertami i prezentacjami, podczas którego wystąpią: Jacek 
Zieliński, Grzegorz Sobczak, Wisława Kadyszewska, Agnieszka Malczewska ks. Maciej 
Mroczek CM, Krzysztof Ksiądzyna, Schola z Ministrantami i Orkiestra Dęta Hanys Band  
z Wrocławia, a który zakończy się o godzinie 00;00 Mszą Świętą i Adoracją. 
 

Więcej na stronie 15 gazety parafialnej oraz na folderach promocyjnych przy wyjściu… 
Grzegorz Sobczak – organizator wydarzenia 

 
NIEDZIELNA I ŚWIĄTECZNA EWANGELIA...    

   1 VI - Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 
   8 VI - J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego 
15 VI - J 3, 16-18 Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony 
19 VI - J 6, 51-58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem 
22 VI - Mt 10, 26-33 Nie bójcie się ludzi 
29 VI - Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY... 
INTENCJA OGÓLNA: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.  
INTENCJA MISYJNA: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. 

 

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ... 
PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Jana 15, 1-17. Zjednoczenie z Chrystusem i braćmi. 
ZDANIE DO POWTARZANIA: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem 
(J 15, 12). 
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:  
Pierwsza część perykopy traktuje o zjednoczeniu naszym z Chrystusem i posługuje się metaforą o krzewie winnym. 
Druga część dotyczy zjednoczenia wiernych między sobą. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym – mówi Pan Jezus 
o sobie. Zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się w Kościele, tj. w mistycznym ciele Chrystusa na podobieństwo 
zjednoczenia odrośli ze szczepem macierzystym. Jak krzew winny jest złączony z latoroślami, tak Chrystus Pan jest 
zjednoczony z ludźmi, którzy czerpią z Niego nadprzyrodzone życie Boże. Winny krzew i latorośle są tej samej natury. 
Podobnie Chrystus, Bóg Człowiek, i wierzący w Niego, mają tę samą naturę ludzką. Wspólnota z Chrystusem, trwanie 
w Nim, sprawia to, że zanoszone modlitwy – prośby zostają z cała pewnością wysłuchane, tak jak gdyby je sam 
Chrystus wypowiadał, bo na mocy złączenia uczniów z Chrystusem są prośbami Jego samego. Nie ma prawdziwej 
miłości względem Chrystusa bez wzajemnej miłości między wiernymi. O tym mówi druga część perykopy (J 15, 12-
17): To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem oraz: To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali (J 15, 17). Dowodem najwyższej miłości jest ofiara z życia za drugiego człowieka. Taki 
dowód miłości dał Pan Jezus na Krzyżu. Św. Jan, Apostoł miłości, podaje sposoby realizacji braterskiej miłości pisząc: 
On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. (…) Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale 
czynem i prawdą. Te polecenia wyrażające ostatnią wolę Chrystusa, Jego duchowy testament, powinny być przez 
Apostołów Maryjnych rozważane z gorącym pragnieniem ich urzeczywistnienia. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego 
świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamykał przed nim swe serce, jak może w nim trwać miłość Boża? 
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(…) Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie 
(1 J 5, 16). 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA CZERWIEC:  
Trzeci cel Apostolatu Maryjnego: szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć 
oraz długotrwałych sąsiedzkich, względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień. Okazywanie dobroci serca  
w wyczuwaniu potrzeb drugiego człowieka, w wychodzeniu naprzeciw jego kłopotom, troskom, zmartwieniom. 
Przejmowanie się uczuciem litości i współczucia na widok biedy i nędzy moralnej. 
PATRON MIESIĄCA CZERWCA:  Św. Brat Albert Chmielowski (17. czerwca) 
Ciągłą zachętą do dobroczynności niech będzie jego powiedzenie: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być 
jak chleb, który dla was wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić, nakarmić się, jeśli jest 
się głodnym. Naśladując św. Wincentego a Paulo nasz święty służył bezdomnym w trudzie i w pocie czoła, widząc  
w nich rzeczywiście znieważone oblicze Chrystusa Pana. Rozumiał, że nic nie można dać światu, jeśli się samemu nie 
ma Chrystusa w sobie; Chrystusa umęczonego, upracowanego i ukrzyżowanego... Jego bezkompromisowe oddanie się 
Bogu miało źródło w głębokim życiu wewnętrznym, uformowanym pod wpływem św. Jana od Krzyża, zwłaszcza jego 
dzieła pt. Droga na górę Karmel. Módlmy się w czerwcu do św. Brata Alberta, by wyjednał nam ducha poświęcenia się 
dla ludzi będących w potrzebach duchowych i materialnych, zgodnie z celem Apostolatu Maryjnego. 

 

II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny...  
Za laikat, aby coraz pełniej odkrywał swoje powołanie do uświęcania świata. 
 

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO... 
PISMO ŚWIĘTE: J 17,6-26 
TEMAT SPOTKANIA: JEZUS w swoim mistycznym Ciele - Kościele 
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy umieli otwierać się na moc i dary Ducha Świętego i odważnie szli do 
bliźnich, niosąc im pokój i dobro całym swoim życiem. 
 

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM... 
 

CUDA MARCELINO. MARCELINO CHLEB I WINO   6 VI, godz. 18.30 
Najnowsza ekranizacja powieści o Marcelino, nakręcona w Meksyku. Akcja rozgrywa się  
w burzliwych latach meksykańskiej rewolucji, około 10 lat przed wydarzeniami znanymi  
z „Cristiady”, kiedy wybuchło powstanie przeciw antyreligijnym poczynaniom rządu. Mnichom 
wychowującym Marcelino w każdej chwili grozi śmierć z ręki buntowników. Film zrealizowany jest 
bardziej dynamicznie niż pierwsza ekranizacja powieści. 90 min. 
 
POWIEDZIEĆ TAK  HISTORIA MODELKI "OCALONEJ Z PIEKŁA" ANI GOLĘDZINOWSKIEJ   13 VI, 
godz. 19.15 
Urodzona w Warszawie Ania Golędzinowska do niedawna bardziej znana była we Włoszech niż  
w Polsce. Jej dzieciństwo nie było łatwe. Alkoholizm ojca, bezradność matki, przymieranie głodem, 
w końcu życie na ulicy, pierwsze kontakty z narkotykami. W poszukiwaniu lepszego świata  
i spełnienia dziecięcych marzeń w wieku 16 lat wyjechała z Polski. w Italii odniosła wielki sukces  
w świecie modelingu i telewizji. Sukces ten okupiony był jednak wielkim cierpieniem. Zanim trafiła 
na wybiegi, stała się ofiarą organizacji zajmującej się handlem kobietami. Dzięki wielkiej odwadze 
 i determinacji z czasem jej dziecięce marzenia zaczęły się spełniać. Można powiedzieć, że osiągnęła 
wszystko, co tak często budzi u ludzi zachwyt: sławę, pieniądze, życie w luksusie i blasku fleszy... 
Miała wszystko oprócz szczęścia, poczucia bezpieczeństwa i miłości. Funkcjonowanie  
w drapieżnym i bezwzględnym świecie show- biznesu tylko z pozoru jest sielanką. Narkotyki, 
alkohol, przypadkowy seks to część życia celebryty. Podobnie było w przypadku Ani. Punktem 
zwrotnym dla niej było spotkanie Jezusa  i Jego miłości, która pozwoliła przebaczyć doznane 
krzywdy, zaleczyć głębokie rany i zacząć wszystko od nowa.  
W książce "Ocalona z piekła" Ania Golędzinowska przedstawiła wstrząsającą historię swojego życia. Film "Powiedzieć 
TAK" jest dopełnieniem jej opowieści. Ania, kilka lat po nawróceniu, wiedzie szczęśliwe życie w Medjugorie, we wspólnocie 
Oaza Pokoju, która jeździ po świecie i spotyka się z ludźmi, aby dzielić się swoim świadectwem. Ten przejmujący dokument 
uświadamia, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i z każdej, nawet najgorszej sytuacji potrafi wyprowadzić wielkie dobro.  
30 min. 
 
APOSTOŁ PIOTR I OSTATNIA WIECZERZA TY JESTEŚ PIOTR, CZYLI SKAŁA, I NA TEJ  SKALE 
ZBUDUJĘ KOŚCIÓŁ MÓJ” 27 VI, godz. 18.30 
Film rozpoczyna się u schyłku życia św. Piotra, który oczekuje w więzieniu na egzekucję. Jeden  
z pilnujących go strażników, Martynian, chce się dowiedzieć czegoś więcej na temat wiary za której 
wyznawanie Piotr ma wkrótce umrzeć, a szczególnie o ostatnich dniach Zbawiciela i jego śmierci. 
Najważniejsze momenty z życia Jezusa i jego nauczania - Kazanie na Górze, mowa pożegnalna 
Jezusa, modlitwa w Ogrójcu - poznajemy w serii retrospekcji zbudowanych ze wspomnień apostoła. 
90 min. 
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Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA... 
 

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA PODCZAS MSZY W WIECZERNIKU 
 
 Drodzy bracia, 
 
 Wielki darem, który daje nam 
Pan, jest to, że gromadzimy się 
tutaj, w Wieczerniku, aby 
sprawować Eucharystię. Mówiąc 
do was te słowa, pragnę 
skierować serdeczną myśl ku 
patriarchom katolickich 
Kościołów wschodnich, którzy 
uczestniczyli w tych dniach mojej 
pielgrzymki. Pragnę im 
podziękować za ich znaczącą 
obecność, szczególnie dla mnie 
cenną i zapewniam, że mają szczególne miejsce w moim 
sercu i w mojej modlitwie. 
 
 Tu, gdzie Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę z Apostołami; 
gdzie ukazał się pośród nich zmartwychwstały; gdzie Duch 
Święty zstąpił z mocą na Maryję i uczniów. Tutaj narodził 
się Kościół, a narodził się wychodząc. Stąd wyszedł on  
z chlebem łamanych w rękach, mając w oczach rany Jezusa  
i Ducha miłości w sercu. 

 
 Zmartwychwstały Jezus, posłany przez Ojca w Wieczerniku 
przekazał apostołom swego Ducha i z tą mocą posłał ich, 
aby odnowić oblicze ziemi (por. Ps 104,30). 
 
 Wyjście, wyruszenie nie oznacza zapominania. Kościół 
wychodzący strzeże pamięć tego, co tutaj się wydarzyło; 
Duch Pocieszyciel przypomina mu każde słowo, każdy gest  
i objawia mu ich sens. 
 
 Wieczernik przypomina nam posługiwanie, obmycie stóp, 
którego Jezus dokonał jako przykład dla swoich uczniów. 
Obmycie sobie nawzajem stóp oznacza przyjęcie siebie, 
zaakceptowanie, miłowanie się, służenie sobie nawzajem. 
Oznacza służenie ubogim, chorym, wykluczonym, tego 
który jest dla mnie antypatyczny, który mnie denerwuje. 
 
 Wieczernik przypomina nam wraz Eucharystią ofiarę.  
W każdej celebracji eucharystycznej Jezus ofiaruje się Ojcu 
za nas, abyśmy także i my mogli zjednoczyć się z Nim, 

oddając Bogu nasze życie, pracę, nasze 
radości i smutki..., składając wszystko 
w ofierze duchowej. 
 
 Wieczernik przypomina nam przyjaźń. 
„Już was nie nazywam sługami...ale 
nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15) - 
powiedział Jezus do Dwunastu. Pan 
czyni nas swymi przyjaciółmi, 
powierza nam wolę Ojca i daje nam 
Siebie. To jest najpiękniejsze 
doświadczenie chrześcijanina,  
a zwłaszcza kapłana: stać się 
przyjacielem Pana Jezusa i odkryć  

w swym sercu, że On jest przyjacielem. 
 
 Wieczernik przypomina nam pożegnanie Mistrza  
i obietnicę spotkania ze swymi przyjaciółmi: „Gdy odejdę … 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3). Jezus nas nie opuszcza, nigdy 
nas nie porzuca, poprzedza nas do domu Ojca i tam pragnie 
nas doprowadzić ze Sobą. 
 
 Ale Wieczernik przypomina nam również podłość, 
wścibskość - „Kto Cię zdradzi?” - zdrada. Każdy z nas może 
przeżywać na nowo te postawy, a nie tylko i nie zawsze 
inni, kiedy patrzymy z pogardą na brata, osądzamy go; 
kiedy naszymi grzechami zdradzamy Jezusa. 
 
 Wieczernik przypomina nam dzielenie się, braterstwo, 
zgodę, pokój między nami. Jak wiele miłości, jak wiele 
dobra wypłynęło z Wieczernika! Jak wiele miłosierdzia stąd 
wyszło, jak rzeka ze źródła, która początkowo jest 
strumieniem, a następnie rozszerza i staje się wielką... 
Wszyscy święci czerpali stąd; wielka rzeka świętości 
Kościoła zawsze czerpie swój początek stąd, nieustannie na 
nowo, z Serca Chrystusa, z Eucharystii, z Jego Ducha 
Świętego. 
 
 Wreszcie Wieczernik przypomina nam zrodzenie się nowej 
rodziny, Kościoła, nasz święty Kościół-Matkę, Kościół 
hierarchiczny, ustanowiony przez zmartwychwstałego 
Jezusa. Jest to rodzina, która ma matkę, Maryję Pannę. Do 
tej wielkiej rodziny należą rodziny chrześcijańskie i w niej 
znajdują światło i moc, by iść i odnawiać się, przez trudy  
i doświadczenia życia. Do tej wielkiej rodziny są zaproszone 
i wezwane wszystkie dzieci Boże, z każdego ludu i języka, 
wszyscy bracia i synowie jednego Ojca, który jest w niebie. 
 
 To jest perspektywa Wieczernika: perspektywa 
Zmartwychwstałego i Kościoła. 
 
 Stąd wyrusza Kościół wychodzący, ożywiany przez 
życiodajne tchnienie Ducha. Zgromadzony na modlitwie  
z Matką Jezusa, przeżywa on zawsze na nowo oczekiwanie 
ponownego zesłania Ducha Świętego: Niech zstąpi Duch 
Twój, o Panie i odnowi oblicze ziemi (por. Ps 104,30)! 

 
Tłumaczenie i foto: vatican.va 
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH... 
Jacek Zieliński 

JESTEM W KOŚCIELE CZY POZA KOŚCIOŁEM……? 
  
 W Liście do Hebrajczyków 
znajdujemy słowa zachęty: „Troszczmy się 
o siebie wzajemnie, by się zachęcać do 
miłości i do dobrych uczynków. Nie 
opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, 

jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się 
nawzajem…” (Hbr 10 24-25). W oparciu o powyższe słowa, 
możemy zatem zasadnie stwierdzić, że nie tylko my mamy 
dość poważny problem ze zrozumieniem ważności 
niedzielnej Eucharystii, szczególnie wówczas, gdy 
próbujemy przed samymi sobą lub innymi usprawiedliwić 
swój brak obecności w tym dniu w kościele. O istocie Mszy 
św. i potrzebie jej właściwego rozumienia napisano bardzo 
wiele mądrych słów. Warto chociażby za Katechizmem 
Kościoła Katolickiego przypomnieć, że „Eucharystia 
dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie” (1322), „jest 
źródłem i zarazem szczytem całego życia 
chrześcijańskiego”(1324), „jest streszczeniem  
i podsumowaniem całej naszej wiary„ (1327), oraz 
„oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność 
Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą” (1325). 
 Samo zatem stwierdzenie: „wiem, czym jest Msza 
święta” – co pokazuje praktyka – nie zawsze odzwierciedla 
się w konkretnej postawie człowieka wierzącego. Jeden  
z niepokojących sygnałów braku jedności myślenia  
i działania wyraża się chociażby w rozumieniu 
rzeczywistego uczestnictwa w Eucharystii i w odpowiedzi, 
jaką udzielamy na pytanie: Czy można uczestniczyć w Mszy 
św. przebywając przed kościołem? Z pewnością, może 
nawet nie raz, uczestniczyliśmy w Mszy św. poza granicami 
wyznaczonymi przez ściany świątyni, kiedy to np. brak 
wystarczającej ilości miejsc w kościele, zmusił nas do 
pozostania na zewnątrz. Nierzadko, przewidujący taki 
przebieg wydarzeń proboszcz, umieszcza na placu przed 
kościołem ławki lub krzesła. Niestety w wielu parafiach, 
także i w naszej, mimo że kościół jest dostatecznie duży  
i zapewnia wystarczającą ilość miejsc siedzących, dochodzi 
do sytuacji, że część wiernych „wysłuchuje” Mszy św.  
pozostając na zewnątrz (siedząc na ławeczce), mimo że  
w środku pozostaje jeszcze wiele wolnych miejsc. 
 Zdaję sobie sprawę, że w niektórych przypadkach, 
taki stan rzeczy jest nie tylko dopuszczalny, ale nawet 
wskazany. Na przykład, gdy stan naszego zdrowia na to nie 
pozwala, lub gdy poczujemy się źle, czy też wówczas, kiedy 
to nasza mała pociecha będąc zbyt kapryśną, hałasując 
przeszkadza innym w przeżywaniu spotkania 
Eucharystycznego. Jeśli jednak nie ma żadnych 
obiektywnych przeciwwskazań do pełnego uczestniczenia 
w Eucharystii wewnątrz Kościoła musimy zadać sobie 
pytanie: czy pozostając na zewnątrz, sam nie wykluczam się 
z życia Kościoła, a takie uczestnictwo w Mszy św. – centrum 
życia chrześcijańskiego – należy uznać za ważne? 
 Zauważmy, że Eucharystia jest znakiem i sposobem 
urzeczywistnienia naszej komunii z Bogiem oraz, co równie 
mocno podkreśla nauczanie Kościoła, jest wyrazem naszej 
postawy jedności z tymi, z którymi tworzymy Wspólnotę 
parafialną. Wystarczy zatem rozejrzeć się w wokół siebie  
i zadać pytanie: czy uczestniczę z innymi w tym samym 
wydarzeniu? A może, stojąc gdzieś z boku, będąc z dala od 

innych coraz bardziej dystansuję się od tego wydarzenia, 
czy nawet … przestaję w nim uczestniczyć. 
 Nie trudno wyobrazić sobie, jak byśmy się czuli, 
zapraszając do naszego domu znajomych, na ważną dla nas 
uroczystość, a ci zamiast przekroczyć próg naszych drzwi 
cały czas pozostawaliby na zewnątrz: np. na klatce 
schodowej lub przed domem? Czyż dobre wychowanie nie 
nakazuje by, zachowując szacunek dla gospodarza  
i zgromadzonych wokół niego w tym dniu gości, wejść do 
środka i wspólnie ze wszystkimi celebrować to 
wydarzenie? 
 Przecież przebywając na zewnątrz nie usłyszymy 
tego, co dzieje się w środku, nie usiądziemy z innymi przy 
jednym stole by dzielić się radością oraz delektować się 
przygotowanymi potrawami, nie usłyszymy tego 
wszystkiego, co chciałby nam osobiście powiedzieć 
gospodarz, gdyż nie bierzemy czynnego udziału w tym 
wydarzeniu. Nie trzeba chyba także dodawać, że zarówno 
goście, jak i gospodarz, uznaliby nasze zachowanie za 
niestosowne i lekceważące oraz wyrażające brak szacunku. 
 Jak zatem nietaktem jest pozostawanie przed 
domem zapraszającego nas gospodarza, tak i przejawem 
braku szacunku dla Chrystusa i wszystkich zebranych na 
Uczcie Eucharystycznej jest „uczestniczenie” w niej przed 
kościołem. 
 Na koniec chciałbym przytoczyć zasłyszaną 
historię. Otóż w pewnej niewielkiej wiejskiej parafii była 
grupa mężczyzn, kultywujących zwyczaj „uczestnictwa”  
w Mszy św. stojąc przed kościołem. Wielu, kolejno 
pracujących w tej parafii kapłanów próbowało z tym 
walczyć. Niestety wydawało się, że bezskutecznie. Dopiero 
proboszcz, który przepracował w parafii kilka dobrych lat 
wpadł na niezwykły pomysł. Gdy umarł jeden z mężczyzn, 
który przez wiele lat „wysłuchiwał” Mszy św. stojąc przed 
kościołem, proboszcz kazał przed Mszą św. pogrzebową 
postawić jego trumnę przed kościołem, pod drzewem, pod 
którym miał zwyczaj stać. Kazał tam również stanąć 
mężczyznom, którzy ten zwyczaj wraz ze zmarłym 
kultywowali. Do kościoła pozwolił wejść pozostałym, 
mówiąc: „Zmarły i jego koledzy niech zostaną tam, gdzie 
zawsze byli podczas wszystkich niedzielnych Mszy św.”. 
 Podobno po tym wydarzeniu żaden wierny z tej 
parafii w czasie Mszy św. niedzielnej nie stał już przed 
kościołem. 
 Byśmy jednak nie potrzebowali aż takiej „zachęty”, 
jak wspomniani parafianie, do przekraczania w niedzielę 
progu kościoła warto, choć na chwilę, zatrzymać się nad 
słowami Ireneusza z Lyonu, Ojca Kościoła z II wieku,  
i zapytać samych siebie: czy „nasz sposób myślenia zgadza 
się z Eucharystią, 
a Eucharystia ze 
swej strony 
potwierdza nasz 
sposób 
myślenia”1? 

                                                           
1 Św. Ireneusz, Adversus haereses, IV, 18, 5. 

fot. Grzegorz Sobczak 
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Z ŻYCIA PARAFII... 
 

ODPUST I BIERZMOWANIE 
 

 1 maja, w uroczystość odpustową ku czci Św. Józefa Rzemieślnika gościliśmy J.E. Ks. abp. seniora Mariana 
Gołębiewskiego, który udzielił sakramentu bierzmowania 29 młodym parafianom.  

 fot. Grzegorz Sobczak 
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Maja Cypryjańska 
Agnieszka Zielińska 
Weronika Zielińska 

 
PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ VINCENTIANA 2014 

 
 2 maja, my - scholanki  
z naszej parafii wraz z Księdzem 
Maciejem i Panią Kasią wczesnym 

rankiem (o godz. 6.00) wyruszyliśmy autobusem do 
Krakowa skąd następnie małym busem dojechaliśmy do 
Piekar, gdzie w tym roku odbywała się jubileuszowa bo już 
30 - ta Vincentiana - przegląd piosenki religijnej, 
organizowany przez kleryków Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy. Hasłem tegorocznej Vincentiany były słowa św. 
Piotra Apostoła „Świętymi bądźcie” (1P 1, 16).  
 Zaraz po naszym przyjeździe odbyła się Msza św., 
na której ks. Adam Sejbuk CM – ojciec duchowny 
tegorocznej Vincentiany wygłosił  bardzo ciekawe kazanie, 
nawiązując do hasła przewodniego. Po Eucharystii 
mogliśmy uczestniczyć w warsztatach muzycznych, 
posłuchać zespołów, obejrzeć pokaz pierwszej pomocy, 
posłuchać o pracy  wolontariuszy a także brać udział  
w loterii fantowej, w której każdy los był wygrany :). 
Gościem specjalnym przeglądu była Pani doktor - lekarz 

medycyny, która przez wiele lat pracowała w Afryce wśród 
chorych - głównie dzieci,  niosąc im pomoc.  
 Po kolacji nasza schola udała się wraz  
z ks. Maciejem na długi spacer nad Wisłę skąd roztaczał się 
piękny widok na klasztor benedyktyński w Tyńcu.  
A wieczorem odbył się koncert Lazarystów, w czasie 
którego wszyscy świetnie się bawili. Nawet na scenę został 
poproszony ks. Maciej, który zatańczył do piosenki 
„Ziemia”.  
 Następnego dnia po modlitwach porannych  
i śniadaniu uczestniczyliśmy w wspólnej Eucharystii, po 
której odbyły się przesłuchania zespołów. Późnym 
popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną, w czasie 
której ks. Maciej pokazał nam najważniejsze zakątki 
Krakowa.  
 W czasie pobytu w Piekarach zostałyśmy bardzo 
dobrze przyjęte, wiele się nauczyłyśmy i wróciłyśmy 
bardzo zadowolone. Żałowałyśmy jedynie, że Vincentiana 
nie trwała dłużej.  

fot. Arleta Gosławska, Katarzyna Zielińska i Maciej Mroczek 
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Oliwia Stachurska 
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

 
 Jestem uczennicą klasy 3. W tym 
roku obchodziłam rocznicę swojej 
Pierwszej Komunii Świętej. Z tej okazji  
w Kościele odbyła się Msza św. To było 
bardzo ważne święto. Dzień rocznicy 

przypomniał  nam o Panu Jezusie, którego przyjęliśmy 
rok temu po raz pierwszy do naszych serc i o tym, że na 
co dzień On jest z nami i troszczy się o nas. Mięliśmy 
bardzo dużo przygotowań ale było naprawdę warto. 

 
 

Jakub Wojnarski 
CEREMONIA STAWANIA SIĘ MINISTRANTEM 

 
  
 Ceremonia stawania 
się ministrantem odbyła się  
w naszym kościele podczas 
Mszy Świętej 

upamiętniającej I Rocznicę Spowiedzi  
i Komunii Świętej. Na początku udałem się  
z kolegą do zakrystii, aby założyć rewerendę. 
Najpierw aspiranci zostali kandydatami na 
ministrantów, a następnie kandydaci na 
ministrantów zostali ministrantami. Stało się 
to gdy ksiądz wyczytał nasze imiona, my 
podeszliśmy do niego, wówczas on pomógł 
nam założyć kapturki, przeczytaliśmy 
przyrzeczenie i z powrotem, już jako 
ministranci, zasiedliśmy w ławkach. 

fot. Patrycja Kowalczyk 

fot. Patrycja Kowalczyk 
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

CO MYŚLĄ DZIECI KOMUNIJNE? 
 
Maja Radłowska 
 W niedzielę, 18-go maja, miałam swoją Pierwszą 
Komunię Świętą, czyli przyjęłam Pana Jezusa do swojego 
serduszka. Bardzo się z tego cieszę, bo zawsze chciałam 
przyjąć Boga do swojego serca. 
 

Amelia Świercz 
 W niedzielę, 18-go maja, przyjęłam Pierwszą 
Komunie Świętą. Później. Po Mszy udaliśmy się do domu na 
obiad. Dostałam dużo prezentów. W czwartek pojechaliśmy 
do Częstochowy. Jak byliśmy już na miejscu, to poszliśmy 
do kaplicy Matki Bożej, gdzie Ks. Maciej odprawił za nas 
Mszę. Widziałam jak o godz. 12.00 został zasłonięty 
Cudowny Obraz Maryi. 
 

Bartosz Bałaciński 
 Przed Pierwszą Komunią Świętą przychodziliśmy 
do salki, aby oglądać laboratorium wiary i nauczyć się 
spowiadać. Bardzo czekałem na ten czas. W kościele było 
dużo gości. Bardzo się cieszę, że przyjąłem Pana Jezusa. 
Ucieszyłem się również, że pojechaliśmy na pielgrzymkę do 
Częstochowy. 
 

Adrian Grabowski 
 Przyjąłem Komunię Świętą. Bardzo się z tego cieszę, 
także z tego, że byliśmy na pielgrzymce w Częstochowie, 
gdzie byliśmy na Mszy i zwiedzaliśmy Jasną Górę. Cieszę 
się, że w dniu Komunii mogłem czytać, co dzieci niosły  
w procesji z darami. 

 

Sebastian Ugarenko 
 18-go maja przyjąłem Komunię Świętą. Bardzo 
długo czekałem na ten dzień. Był on dla mnie bardzo ważny 
i ładny. Ucieszyłem się, że przyjąłem Pana Jezusa i bardzo 
ładnie w tym dniu wyglądałem. 
 

Wiktoria Wojnar 
 Bardzo się cieszę, że mogłam przyjąć Pana Jezusa 
do serca i właśnie to mi się najbardziej podobało. W czasie 
Mszy czytałam modlitwę wiernych. W tym dniu ładnie 
wyglądałam i miałam piękną fryzurę. Później dostałam 
ładne prezenty. Dzień Komunii był dla mnie 
najważniejszym dniem w życiu. 
 

Aleksandra Skałecka 
 Bardzo się cieszę, że przyjęłam Pana Boga do serca. 
Było to dla mnie wielkie wezwanie. W uroczysty dzień 
Komunii śpiewałam pieśń. W Białym Tygodniu codziennie 
chodziłam w komunijnym stroju. A przygotowując się 
chodziłam do salki parafialnej na Laboratorium wiary, 
gdzie uczyliśmy się pieśni oraz jak się spowiadać. 
 

Wiktoria Małkiewicz 
 Bardzo się cieszę, że mogłam 18-go maja przyjąć 
Pana Jezusa w Hostii. Przed Komunią przygotowywaliśmy 
się z księdzem do tej chwili ucząc się pieśni. Później przez 
cały tydzień chodziliśmy ubrani na biało. Pojechaliśmy też 
na pielgrzymkę, aby zobaczyć obraz Matki Bożej. 

 

fot. Studio Radek 
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Jakub Jakuszkin 
 W dniu 18-go maja przyjąłem Pana Jezusa do 
mojego serduszka. Cieszę się z prezentów z mojej Pierwszej 
Komunii świętej. Moim najlepszym prezentem było jednak 
przyjęcie Pana Jezusa. Moja Pierwsza Komunia była 
wspaniała. Na Sali było dobre jedzenie. Miałem dużo gości. 
Później pojechaliśmy do Częstochowy i widziałem obraz 
Matki Boskiej. Chciałem podziękować Matce Bożej, że 
przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. 

 
Patryk Boksa 
 W dniu I Komunii Świętej czułem wielką radość, 
gdyż przyjmowałem Pana Jezusa. Jestem bardzo szczęśliwy 
bo mogę już w pełni uczestniczyć we Mszy świętej. Cieszę 
się też, że byłem na pielgrzymce na Jasnej Górze. Po raz 
pierwszy widziałem Matkę Boską Częstochowską.  
 

Mateusz Miodyński 
 Bardzo się cieszę, że 18-go maja przyjąłem Pana 
Jezusa Chrystusa pod postacią Chleba. To było moje 
marzenie, które spełniło się i jednocześnie życzenie Pana 
Jezusa. Tak bardzo się cieszę, że od te pory zawsze chcę 
chodzić do kościoła na niedzielne Msze święte. 
 

Dominik Zataj 
 Najbardziej w Pierwszej Komunii Świętej podobało 
mi się, że przyjąłem Pana Jezusa do serca. Dostałem także 
wiele prezentów. Później pojechaliśmy do Częstochowy, 
gdzie mieliśmy białe stroje. 
 

Anastazja Jasiorska 
 Bardzo się cieszę, że przyjęłam 18-go maja 
Pierwszą Komunię Świętą. To był dla mnie najważniejszy 
dzień. Potem pojechaliśmy na pielgrzymkę. To były dwa 
niezapomniane dni. W Białym Tygodniu chodziłam do 
kościoła w białym stroju. 

 
Filip Kirsch 
 Bardzo się cieszę, że 18-go maja przyjąłem 
Komunię Świętą. Otrzymałem Pana Jezusa do swojego 
serca. Wcześniej chodziliśmy z Ks. Maciejem do salki, aby 
się przygotować do tego dnia. 
 

Michał Karamucki 
 18-go maja przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą. 
Bardzo się z tego ucieszyłem, bo przyjąłem Pana Jezusa do 
serca. Był to dla mnie bardzo uroczysty dzień i bardzo mi 
się to podobało. 
 

Dorian Marchewski 
 Bardzo się cieszę, że 18-go maja przyjąłem Pana 
Jezusa do serca. Cieszę się, że było dużo gości na mojej 
Pierwszej Komunii Świętej. Byłem bardzo zadowolony. 
Dostałem także dużo prezentów. 
 

Grzegorz Gnoiński 
  18-go maja po raz pierwszy przyjąłem Pana Jezusa 
w Komunii Świętej do swojego serca. Później pojechałem 
do Częstochowy i zobaczyłem cudowny obraz Matki Bożej. 

Nikola Kamyszek 
 Bardzo się cieszę, że 18-go maja mogłam przyjąć 
Pana Jezusa do serca. Chodziłam w białym stroju w Białym 
Tygodniu. Byłam w Częstochowie na pielgrzymce. 
Dostałam dużo fajnych prezentów. 
 

Dominik Pawlicki 
 Bardzo się cieszę, że 18-go maja przyjąłem Pana 
Jezusa do mego serca. Byłem bardzo odświętnie ubrany. 
Chodziłem codziennie do kościoła w Białym Tygodniu. 
Cieszę się, że w dniu Pierwszej Komunii czytałem 
podziękowanie dla przybyłych gości. Była to dla mnie 
najważniejsza chwila w moim życiu. 

______________________________________________
Monika Bekas 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 
 
 22-go maja, w czasie białego 
tygodnia, została w naszej parafii 
zorganizowana pielgrzymka do Częstochowy 
dla dzieci komunijnych i rocznicowych.  

O 5:45 zgromadziliśmy się  pod kościołem, skąd o 6:00 
wyruszyliśmy na Jasną Górę. Podróż minęła dobrze,  
w czasie drogi  śpiewaliśmy i oglądaliśmy film, jechaliśmy 
około trzech godzin ale było warto.  

Na miejscu udaliśmy się do kościoła na Mszę św., gdzie 
ujrzeliśmy przepiękny obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Po mszy zwiedzaliśmy muzea  
z przewodnikiem. Około 14-stej zjedliśmy pyszny obiad: 
żurek z kiełbasą i bułką a następnie zostaliśmy podzieleni 
na  grupy i poszliśmy kupić pamiątki. To był bardzo upalny 
dzień ale lody nas ochłodziły. O 16:30 wybraliśmy się  
w drogę powrotną i już około 19.30 byliśmy we Wrocławiu. 

fot. Studio Radek 

fot. Studio Radek 
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_________________________________________________________________________________________________________________________ 

KAWIARENKA... 
 

Urszula Awdziej 
 

COŚ DLA SMAKOSZY DOBREJ KAWY, HERBATY I SMAKOWITYCH CIAST 
 

Kawiarenka "uRzemieślnika", która 
otwarta jest w każdą niedzielę od godz. 

10.00 do godz. 14.00, wciąż cieszy się zainteresowaniem  
i gości w swoich progach smakoszy dobrej kawy, herbaty 
 i smakowitych ciast naszych przemiłych pań z kawiarenki 
a także osób, które przekazują nam swoje słodkie wypieki. 
Mamy już tzw. stałą klientelę, która 
wstępuje do naszej kawiarenki, gdzie 
chętnie uczestniczy w degustacji 
smakołyków, a także w rozmowach, czy 
zadumie czytanej zarówno prasy, jak 
 i książki. Bardzo się cieszymy, że mamy 
tak piękną kawiarenkę i tak przemiłych 
gości. Nasza grupka pań z kawiarenki 
"uRzemieślnika", tj. Jadzia, Iwona, Magda, 
Teresa, Krysia, Bożena, Ania, Bogusia, 
Helena i Ula, są wspaniałymi "twarzami" 
tego miejsca. Nasze wspólne "dziecko" 
spodobało się tak bardzo, że znalazł się 
nawet dobroczyńca, który ufundował 
wymianę okien na nowe, za co Mu bardzo 
dziękujemy. Podziękowania należą się 
także Jadzi, Iwonce i panu Gienkowi za 
pomoc w uprzątnięciu wielkiego bałaganu, 

jaki powstał w czasie montażu okien. Dzięki tej pomocy 
mogliśmy uporać się z trudem przywrócenia kawiarenki do 
użyteczności, bez postoju niedzielnego, bo dla nas 
najważniejsi są mili goście i miłe z nimi rozmowy. 
 Zapraszamy i do zobaczenia w kawiarence 
"uRzemieślnika". 

fot. Anna Sawicka -Boksa 

fot. Maciej Mroczek 
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 PRZEMYSLENIA WIERNYCH... 
Alicja Przybysławska 

OPTYMIZM 
 
 Nie patrz ciągle w dół, na ciemne strony życia. Nie 
bądź pesymistą. Inaczej nie będziesz miał ochoty jeść, nie 
będziesz już mógł spać, będziesz przygnębiony, blady i 
chory. Spójrz na słoneczne strony życia i myśl 
optymistycznie. Optymizm, najcudowniejsza, najtańsza 
witamina, aby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Do 
optymizmu potrzebujesz zdrowego ducha, nie ducha, który 
wciąż się zastanawia: co mi to da, co z tego będę miał? 

Trucizną dla wewnętrznego spokoju jest nieustanna 
gonitwa za coraz nowszymi, bardziej wyrafinowanymi 
uciechami, za coraz częstszą zabawą i rozrywką. Prawdziwa 
radość pochodzi z ducha miłości, który jak płomień 
przeskakuje z serca na serce, z Bożego Ducha. Życzę Ci tego 
Ducha, niech spotka Cię szczęście, kawałek raju! 

 
Zofia Sabat 

PANIE JEZU TRIUMFALNIE ZMARTWYCHWSTAŁY 
 

Panie Jezu Triumfalnie Zmartwychwstały! 
Prosimy, spraw, aby Polska wraz ze światem  

dla pokoju i pojednania powstała. 
Pokój i pojednanie! 

 

ŻYWY RÓŻANIEC... 
 

RÓŻE MARYI 
 

Choć w naszym ogrodzie kwitną tylko trzy róże, to jednak, zapach ich modlitwy unosi się wysoko i porusza niebo. 
Rozmowa z zelatorkami: p. Teresą Szymczak, p. Barbarą Zarzycką oraz przewodniczącą Żywego Różańca 
 p. Elżbietą Gawęcką. 
 

1. Czy są Panie w stanie powiedzieć od kiedy w naszej 
parafii działa grupa Żywego Różańca? 

 
E.G. Żywy Różaniec był w naszej parafii odkąd pamiętam. 
Na pewno był już w 1965 r. 
 

2. Proszę opowiedzieć o swoich początkach w Żywym 
Różańcu. 

 
T.S. Ja należałam do Żywego Różańca  już jako młoda 
dziewczyna. Jak przeprowadziłam się do naszej parafii  
w 1975 r. zelatorkami była p. Popielowa i p. Kalinowska. 
Były dwie zelatorki i dwie róże – p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej i Matki Bożej Bolesnej. Po roku czasu 
zapytałam je (zelatorki) czy mają wolne miejsce lub jeśli się 
zwolni miejsce to ja chciałabym dołączyć do wspólnoty 
Różańcowej. Wówczas miały komplet. Po pewnym czasie 
dostałam od p. Kalinowskiej tajemnice Różańcowe do 
rozważania. Po pół roku przyszła do mnie z grafikiem 
 i swoimi osobami i powiedziała: „Ty będziesz teraz 
zelatorką, bo ja wyprowadzam się do innej parafii”. 
Podziękowałam za zaufanie do mnie i z pewną obawą 
przejęłam nowe obowiązki, byłam bowiem jedną  
z młodszych kobiet w grupie. Nie powiedziałam nie, no 
i jestem do tej pory w Róży p.w. M. B. Bolesnej. 
Znalazłam się w Róży bo sama chciałam. 
 
E. G. Zawsze byłam związana z Kościołem. 
Prowadziłam Krucjatę Eucharystyczną młodszych 
dziewcząt w Radomiu. Jak się przeprowadziłam do 
Wrocławia chciałam bardzo należeć do Żywego 
Różańca, ale to zobowiązuje. Wtedy jeszcze nie 
mogłam sobie na to pozwolić. Miałam męża, dzieci, 

pracę. Przede wszystkim miałabym trudności z chodzeniem 
na zebrania w kościele, gdyż pracowałam na poczcie na trzy 
zmiany. 
Dopiero jak przeszłam na emeryturę mogłam sobie na to 
pozwolić. To już 20 lat jak należę do Żywego Różańca. Ale 
Różaniec odmawiałam zawsze – chodziłam na Różaniec w 
październiku, odmawiałam w domu. Tylko nie należałam 
wcześniej do grona Żywego Różańca.  
 
B.Z. Moja mama należała do Żywego Różańca więc i mnie 
zawsze zabierała na Różaniec. Miałam też księdza  
w rodzinie, wujka, który mówił: „Masz tu być, masz tu 
przyjść i koniec”. Buntowałam się, ale byłam. Do wstąpienia 
do Żywego Różańca namówiła mnie Terenia. Gdy został 
powołany Apostolat Maryjny w naszej parafii padł pomysł, 
aby powołać trzecią Różę p.w. Matki Bożej Niepokalanej. 
Wówczas zostałam zelatorką. Zorganizowałyśmy grupę 

fot. Grzegorz Sobczak 
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ludzi sumiennych i dokładnych. To oni mnie szukali a nie ja 
ich. Byłam zadowolona.  
W zeszłym roku część osób z Róży przeprowadziło się, 
część zmarło. W chwili obecnej są dwa wolne miejsca, które 
należałoby jak najszybciej zapełnić. 
 

3. Kim jest zelatorka? 
 
T. S. To taka osoba, która, można powiedzieć, przewodniczy 
danej Róży Różańcowej. Ma listę jej członków, dba by każdy 
miał tajemnice i intencje. 
Dawniej wyglądało to tak, że intencje podawał w pierwszą 
niedzielę miesiąca kapłan. Jeśli były dłuższe to 
notowałyśmy je sobie i tak się modliłyśmy. Ksiądz 
proboszcz Józef Kapias wprowadził intencje drukowane na 
książeczkach, które każdy z nas dostaje. Są to papieskie 
intencje misyjne i ogólne. W ramach wymiany tajemnic 
mamy też już podział dla każdego na cały rok. Jest to 
obecnie bardzo duże ułatwienie, gdyż większość członków 
jest w podeszłym wieku i nie zawsze może przyjść na 
wymianę tajemnic do kościoła. 
Zelatorka dba też o zamówienie i opłacenie intencji Mszy 
św. W pierwsze czwartki modlimy się o powołania 
kapłańskie i zakonne, w pierwsze piątki – są to Msze św. 
wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz 
w pierwsze soboty – w intencjach Maryjnych, czasem za 
chorych i cierpiących z Apostolatu Maryjnego, za zmarłych, 
w tym również za zmarłych członków Żywego Różańca 
i w innych bieżących sprawach. 
W razie gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zmarł bądź 
przeprowadził się do innej parafii, zelator dba o znalezienie 
kogoś na jego miejsce, tak aby grupa była pełna. Bo tylko 
wtedy modlitwa jest ważna. Jeśli brakuje kogoś to zelator, 
bądź osoby przez niego wyznaczone muszą odmówić 
dodatkowo tajemnice. 
 

4. Na czym polega Róża Różańcowa? 
 
T. S. Na tym, że 20 osób modli się każdego dnia odmawiając 
w ten sposób cały Różaniec. Jeśli każda z osób odmawia 
jedną, przydzieloną tajemnicę połączoną z rozważaniem 
Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, to wszyscy 
razem jako wspólnota odmawiamy każdego dnia cały 
Różaniec. Jest to jakby wieniec Różany składany u stóp 
KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. 
E. G. Codzienne odmawianie Różańca w kościele 
wprowadził ksiądz proboszcz Konsek. Odmawiamy go po 
dziś dzień. Modlimy się za kapłanów, misjonarzy, siostry 
zakonne, o zgodę w naszych rodzinach, o pokój na świecie 
oraz w intencjach przypadających na konkretny miesiąc. 
 

5. Co należy do obowiązków członkiń a właściwie to 
członków, bo przecież mężczyźni też należą do 
Żywego Różańca? 
 

E. G. Naturalnie. Należą i mogą należeć. Również dzieci. 
Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić  
i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni 
wystrzegać się ciężkich grzechów. Mają za cel za pomocą 
wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać  
w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, dlatego 
codziennie odmawiają dziesiątek Różańca. Raz w miesiącu 
uczestniczą w spotkaniu połączonym z wymianą tajemnic,  
a także opłacają składki (są to niewielkie kwoty,  bo 

zaledwie 2,5 zł miesięcznie. Jest to jednak konieczne, gdyż 
trzeba opłacić chociażby Msze św. raz w miesiącu). 
 

6. Kto może przystąpić do Żywego Różańca  i jak to 
zrobić? 

 
E. G. Przystąpić może każdy, kto tylko chce. Modlitwa nie 
jest trudna. Wszyscy jednakowo odmawiamy Różaniec. To 
modlitwa wypływająca z serca. A wymówki typu: „bo ja nie 
chodzę codziennie do kościoła”, „ja nie mam na to czasu” 
albo „nie dziękuję, bo wyjeżdżam” są nie na miejscu. Modlić 
możemy się dosłownie wszędzie. W domu, w samochodzie, 
w drodze czy nawet czekając na zielone światło na 
przejściu. Odmówienie jednej dziesiątki Różańca to 
zaledwie 5 minut, a miejsce nie jest ważne. 
Jeżeli ktoś chciałby wstąpić do Żywego Różańca wystarczy 
zgłosić się do jednej z zelatorek, przewodniczącej albo do 
któregoś z kapłanów. Można również przyjść na wymianę 
tajemnic do kościoła, która odbywa się zawsze w pierwszą 
niedzielę miesiąca, przed Mszą św. wieczorną. 

 
7. Dlaczego bycie we wspólnocie Różańcowej jest tak 

ważne? Przecież indywidualnie też można się 
modlić. 

 
Oczywiście. Jednak, gdy odmawiamy Różaniec we 
wspólnocie to wypraszamy i uzyskujemy dla siebie i innych 
większe łaski. W ten sposób możemy zawsze zyskać więcej 
niż w pojedynkę.  
Wspólna modlitwa, oddawanie czci Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu, Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi 
pomaga nam w osiągnięciu wiecznego zbawienia, którego 
miłosierny Ojciec na pewno nie odmówi czcicielom Jego 
Syna i Maryi. 
Członkowie Żywego Różańca mogą także dostąpić odpustu 
zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w ciągu 
roku, mianowicie: 

 W dniu przyjęcia do Żywego Różańca, 
 W Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), 
 W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), 
 W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  

(25 marca), 
 W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

(zgodnie z kalendarzem liturgicznym), 
 W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny (15 sierpnia), 
 W Święto Królowej Różańca Świętego  

(7 października), 

fot. Grzegorz Sobczak 
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 W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia). 

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we 
wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła 
dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na 
ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie 
grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie 
odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę". 
 

8. Czy Różaniec noszony w procesjach jest ciężki? 
 

Jeśli jest komplet osób to nie odczuwa się jego ciężaru. 
Jednak zdarza się tak, że jedna osoba musi nieść kilka kulek 
a te już nie są lekkie. Członkowie Żywego Różańca nie 
zawsze mogą go nieść gdyż są to przeważnie osoby starsze  
i schorowane. Dobrze jak znajdą się chętni, bo nieść 
Różaniec może każdy. Nie trzeba należeć do Żywego 
Różańca  ani do żadnej innej wspólnoty. Różaniec niesiemy 
dla Matki Bożej. To jest nasza ofiara, to nasz dar! 
 
Dziękuję za rozmowę i życzę by nie tylko zapełniły się 
wolne miejsca, ale by powstała nowa Róża na chwałę Bożą. 

 
RÓŻA POD WEZWANIEM  
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 

 
Zelatorka – Małgorzata Twardowska 

 
1. Dziedusiewicz Rozalia 
2. Łuczak Danuta 
3. Wawrzyniak Teresa 
4. Stachowiak-Rudzka Iwona 
5. Siwek Józefa 
6. Laszczyk Zofia 
7. Twardowska Małgorzata 
8. Marek Bronisława 
9. Drabik Halina 
10. Ciosek Bogumiła 
11. Mazurek Ewa 
12. Nowakowski Szczepan 
13. Miszczak Elżbieta 
14. Janik Janina 
15. Dalecka Maria 
16. Dworak Helena 
17. Szymczak Genowefa 
18. Śpiewak Genowefa 
19. Rogala Edwarda 
20. Miller Anna 

 

RÓŻA POD WEZWANIEM  
MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ 

 
Zelatorka – Barbara Zarzycka 

 
1. Kuropatnicka Grażyna 
2. Gajowska Lucyna 
3. Lipska Emila 
4. Drużkowska Elżbieta 
5. Abramek Anna 
6. Domagała Krystyna 
7. Cupta Janina 
8. Szymczak Beata 
9. Nowakowska Zdzisława 
10. Idzikowska Alicja 
11. Szmyd Józefa 
12. 
13. Zarzycka Barbara 
14. Wasilewska Anna 
15. Stężała Stefania 
16. Wawryniuk Teresa 
17. 
18. Ryba Krystyna 
19. Sokół Krystyna  
20. Kawczyńska Bożena 

RÓŻA POD WEZWANIEM  
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

 
Zelatorka – Teresa Szymczak  

 
1. Dajek Jolanta 
2. Binek Maria 
3. Kwiryn Emilia 
4. Cyrańska Anna 
5. Gawęcka Elżbieta 
6. Sowińska Elżbieta 
7. Gruk Irena 
8. Kupisz Julia 
9. Białucka Barbara 
10. Popławska Maria 
11. Bukowska Bernadetta 
12. Michel Stefania 
13. Błąkała Łucja 
14. Zajec Helena 
15. Andrejańczyk Anna 
16. Szymczak Teresa 
17. Topczewska Ewa 
18. Wójtowicz Maria 
19. Żukowska Jadwiga 
20. Żurad Irena 

MODLITWY PIERWSZOKLASISTÓW ZA MAMY... 
 

Mateusz Wojciechowski  
 Panie Boże, dziękuję, że dałeś mi moją mamusię. 
Proszę, aby była zdrowa, bo bardzo kocham moją 
mamusię. Amen. 
 
Hubert Cizio 
 Panie Boże, dziękuję za mamę i proszę Cię, aby była 
zdrowa, uśmiechnięta i wesoła. Amen. 
 
Nikola Janus 
 Panie Boże, dziękuję Ci za moją Mamusię. Proszę Cię, 
żeby moja Mamusia zawsze była zdrowa i zawsze 
uśmiechnięta. Amen. 
 
Julian Białek 
 Dziękuję Ci Panie Boże za mamę, którą bardzo 
kocham i proszę, aby była zdrowa i szczęśliwa oraz żeby 
była ukochaną mamą. Amen. 
 
Piotruś Możdżeń 
 Panie Boże, dziękuję, że dałeś mi mamę. Proszę, by 
była zdrowa, radosna, fajna i aby zawsze nas kochała. 
Kocham Cię mamusiu. Lubię Cię mamusiu.  
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EUROPEJSKIE  DNI  DZIEDZICTWA 

NOCE  KOŚCIOŁÓW 
 

20/21 czerwca 2014 
 

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika 
przy Zgromadzeniu Misji Św. Wincentego a Paulo 

 

Wrocław, ul. Krakowska 44/46, 
jeden przystanek za skrzyżowaniem ulic: 

 Traugutta, Kościuszki, Na Niskich Łąkach, Krakowskiej. 
 

 

Słynne, coroczne wydarzenie Nocy Kościołów 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 

odbywające się w Polsce, w Czechach oraz na Ukrainie, 
zrodziło się w 2010 roku na wzór Nocy Muzeów… 

 

W kościele Św. Józefa Rzemieślnika 
inauguracyjna I Noc Kościołów odbyła się w 2013 roku, z 21 na 22 czerwca, 

a nadchodząca II Noc Kościołów odbędzie się w roku 2014, z 20 na 21 
czerwca… 

 

ZAPRASZAMY 
 

MODUŁ 1 – WYKŁADY ORAZ KONCERTY W KOŚCIELE 
 

21;30  Wykład 
Tryumf pokory nad pychą – o Józefie Rzemieślniku i Wincentym a Paulo 
 ks. mgr Maciej Mroczek CM 
 

21;45  Oratorium 
Nie lękajcie się 
 Schola / Ministranci 
 

22;00  Wykład 
Księga Objawienia i Księga Świata – jak pogodzić wiarę z rozumem 
 dr Jacek Zieliński 
 

22;15  Koncert 
Przegląd muzyki klasycznej, sakralnej i filmowej 
 Orkiestra Dęta Hanys Band z Wrocławia 
 

MODUŁ 2 – ZWIEDZANIE W MUZEUM PARAFIALNYM 
 

22;30  Zwiedzanie Muzeum Parafialnego 
Wystawa z zabytkowymi krzyżami, monstrancjami, obrazami, rzeźbami, dokumentami, zdjęciami i ornatami 
 

MODUŁ 3 – PREZENTACJE ORAZ KONCERTY W KOŚCIELE 
 

23;00  Prezentacja 
Modernistyczne oraz postmodernistyczne budowle świątynne 
 mgr lic. Grzegorz Sobczak 
 

23;15  Koncert 
Laudate Dominum 
 inż. Krzysztof Ksiądzyna 
 

23;30  Prezentacja 
Przedmieście Oławskie – obrazki z historii 
 mgr Agnieszka Malczewska 
 

23;45  Koncert 
Moja Nadzieja 
 mgr Wisława Kadyszewska 
 

MODUŁ 4 – MSZA ŚWIĘTA ORAZ ADORACJA W KOŚCIELE 
 

00;00  Msza Święta oraz Adoracja 
Oddając cześć Sercom Jezusa Chrystusa i Maryi Niepokalanej 
 
 
 

fot. Grzegorz Sobczak 
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ  
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 5/12 

 

 Kościoły to nie tylko miejsca odprawiania mszy i nabożeństw, to także miejsca kryjące dzieła sztuki. Kontynuując 
poznawczą wędrówkę 2013 roku, w którym poznaliśmy bliżej nasz kościół, w roku 2014 poznamy ciekawe lub cenne dzieła 
sztuki z naszego kościoła i kościołów nas otaczających, ukazując że w pięknie natury i kultury bije blask Piękna Niebiańskiego. 
W tym celu zapraszamy w bieżącym roku na ostatnią stronę każdego numeru gazety parafialnej. 
 

Grzegorz Sobczak  
  

 Słynne wizerunki Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa 
oraz Niepokalanego Serca Maryi znajdują się w wielu 
kościołach namalowane na obrazach, wmontowane  
w okienne witraże, czy w postaci rzeźb, akcent na nie kładzie 
się zwłaszcza w modernistycznym  kościele Św. Jadwigi na 
Kozanowie koło Pilczyc, a także w neoromańskim kościele 
Najświętszego Serca na Grunwaldzie. 
 

WIZERUNKI SERC 
JEZUSA CHRYSTUSA ORAZ MARYI NIEPOKALANEJ 

 

 
 
W Sercu Jezusa 

odnajduje się wielką 
tajemnicę miłości, bo On 
prawdziwie kocha, przez 
co nie zachowuje Swojego 
Serca dla siebie, ale 
oddaje Je dla innych osób, 
a do Jego Serca dochodzi 
się przez Serce Maryi.  
W wystroju kościoła Św. 
Jadwigi na Kozanowie 
koło Pilczyc  
o modernistycznych 

rysach dominują drewno  
i obrazy przedstawiające wydarzenia z Pisma Świętego i Tradycji, nie brakuje w tym 
ikonograficznym spektrum obrazów Serc Pełnych Miłości. Wizerunki te znajdują się 
również w wielu innych kościołach, ale ze względu na wezwanie, na uwagę zasługuje 
kościół Najświętszego Serca na Grunwaldzie o neoromańskiej architekturze, w którym 
złocone i srebrzone figury Jezusa Chrystusa i Maryi Niepokalanej akcentujące Ich Serca 
spoglądają sprzed ołtarza na osoby odwiedzające kościół. 
 

 
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 
Nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30 

Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą 
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30  
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fot. Grzegorz Sobczak 

fot. Grzegorz Sobczak 

fot. Grzegorz Sobczak 


