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Wielki Post to czas, kiedy w 
prawie każdym kościele słyszymy sta-
re jak świat ogłoszenie: w takich, a 
takich dniach, w naszej parafii odbędą 
się rekolekcje wielkopostne. Reaguje-
my dość spokojnie, wiedząc, że reko-
lekcje w tym okresie liturgicznym, to 
coś normalnego. Problem jednak po-
lega na 

tym, czy wziąć 
w nich udział. 
Niektórzy uważają, 
że rekolekcje to 
zwykła praktyka 
wielkopostna, na 
którą zwołuje się 
ludzi po to, by im 
przemówić do rozu-
mu. Inni znów widzą 
w nich, ciągnące się 
w nieskończoność 
nauki, w których 
powtarza się w kółko to samo. Są wreszcie i ta-
cy, którzy nie dadzą się nabrać na groźbę piekła, 
czy wiecznego potępienia, którymi czasem stra-
szy się ;-) uczestników rekolekcji. Myślę rów-
nież, że niektórzy ludzie swój udział w rekolek-
cjach uzależniają także od własnego nastroju, 
sytuacji życiowej, poziomu religijności, jaki re-
prezentują oraz z tzw.: potrzeby serca. Wielu z 
nas jednak zanim podejmie decyzję pójścia do 
kościoła na rekolekcje wielkopostne, powinno 

zadać sobie pytanie: Po co one właściwie 
są? Etymologicznie słowo rekolekcje wzięło 
się z języka łacińskiego, od słów recolligo, ozna-
czających: znowu zbierać, przyjmować, odzy-

skać. Chodzi, więc o powrót do cze-
goś, powtórne rozważenie, zajęcie 
się czymś jeszcze raz. A czym mamy się 
zająć? Naszym życiem przede wszystkim, któ-
re mamy od Boga i które jest tylko jedno.  

Rekolekcje to dobry czas, by w tym ca-

łym zabieganiu pozbierać się (recolligo),  
a może też ochłonąć, opamiętać się 
(recoligere). Nie zastanawiając się głębiej nad 
prawdami naszej wiary i przyjmując je mecha-
nicznie, bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak 
robią, ryzykujemy, że w momencie próby nie 
będziemy w stanie swojej wiary obronić. Mó-
wiąc obrazowo: z naszą religijnością jest tak, 
jak z meblami - z czasem pokrywają się coraz 
grubszą warstwą kurzu. Jeśli tego kurzu nie 
będziemy przynajmniej raz na jakiś czas ście-
rać, z czasem nie będziemy mogli rozpoznać 
nie tylko koloru, ale nawet kształtu naszych 
stylowych mebelków. Tak samo jest z wiarą - 
jeśli nie będzie co jakiś czas odkurzana, po 
pewnym czasie stanie się szara i bezkształtna. 
Stajemy się coraz bardziej powierzchowni. Ży-
cie religijne zanika w polskich rodzinach. Co-
raz częściej zauważa się, że u wielu ludzi spra-

wy religii i wiary schodzą na dalszy plan ży-
cia. Nie mówi się o nich, nie rozmawia, traktuje 
jako drażliwy temat i chowa gdzieś w zakamar-
kach ludzkiego serca. 

Rekolekcje są dobrym czasem na to, że-
by przyjrzeć się naszym wyborom  
i zapytać Boga: co mam wybrać? Jak rozwią-

zać trudne sytuacje w 
moim życiu? Co zrobi-
łem źle i jak mogę to 
naprawić? Rekolekcje 

są okazją do wy-
ciszenia się oraz 
zastanowienia 
się nad sobą  
i swoim życiem. 
To szansa, by 
spotkać Jezusa, 
poznać Go, pokochać; 
doświadczyć miłości 
Boga i na niej budo-

wać swe życie; poznać siebie w świetle Słowa 
Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubienia, 
zakłamania i pokonać to, co odbiera radość ży-
cia; skonfrontować swoją przeszłość i teraźniej-
szość z Bogiem oraz pojednać się z Nim, by żyć 
w wolności; odczytać właściwie Boży plan w 
odniesieniu do swego życia. 
 

W IV Niedzielę Wielkie-
go Postu  pomoże nam 
spotkać się ze świętym 

Józefem ks.  Robert 
Sadlak - doktor nauk teo-

logicznych w zakresie  teolo-
gii pastoralnej, prefekt w Se-
minarium diecezji opolskiej;  

 
 

W V Niedzielę  
Wielkiego Postu  
wraz z ikoną Boże-
go miłosierdzia, 
czyli kopią Całunu 
Turyńskiego opo-
wie nam o Męce 
Pańskiej -  

O. dr Marek Augustyn OFMConv 
- liturgista, jest absolwentem Papieskiego Insty-
tutu Liturgicznego w Rzymie (Anzelmianum), 
wieloletni wykładowca liturgiki w WSD Fran-
ciszkanów w Krakowie, wieloletni proboszcz 
wrocławskiej parafii franciszkanów .  

 Kazania pasyjne podczas 
Gorzkich Żali wygłosi nasz wika-
riusz ks. Mariusz Wyrostkiewicz. 
 

Ks. Arkadiusz, Wasz proboszcz 

telefon: 071 344 94 23 lub 604 323 462 

e-mail: Parafia.NIJ.Wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

BIURO PARAFIALNE:  

Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 



 W uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny,  
8 grudnia 2020r., opublikowany 
został List apostolski „Patris cor-
de” – „Ojcowskim sercem” Ojca 
Świętego Franciszka z okazji 150 
rocznicy ogłoszenia św. Józefa Pa-
tronem Kościoła powszechnego. 
Ewangelia,  […] w 150 rocznicę 
ogłoszenia go [św. Józefa] przez bł. 
Piusa IX, 8 grudnia 1870 
r., Patronem Kościoła Katolickiego, 
chciałbym podzielić się z wami kil-
koma osobistymi refleksjami na te-
mat tej niezwykłej postaci, tak bli-
skiej ludzkiej kondycji każdego z 
nas, aby – jak mówi Jezus – „usta 
wyrażały to, co obfituje w sercu” 
(por. Mt 12, 34). Jednocześnie decy-
zją Papieża najbliższy rok do 8 
grudnia 2021 r. – będzie obchodzo-
ny jako „Rok Świętego Józefa”. 
Wszyscy mogą znaleźć w św. Józe-
fie, mężu, który przechodzi niezau-
ważony, człowieku codziennej obec-

ności, dyskretnej i ukrytej, orędow-
nika, pomocnika i przewodnika w 
chwilach trudnych. Święty Józef 
przypomina nam, że ci wszyscy, któ-
rzy są pozornie ukryci lub na 
„drugiej linii” mają wyjątkowy czyn-
ny udział w historii zbawienia.  
„Patris corde – ojcowskim sercem: 
tak Józef umiłował Jezusa”. Tym 
stwierdzeniem rozpoczyna Papież 
swój list apostolski. Stwierdza jedno-
cześnie, że mimo iż ewangeliści nie-
wiele mówią o świętym Józefie, „ale 
wystarczająco dużo, aby zrozumieć, 
jakim był ojcem oraz misję powie-
rzoną mu przez Opatrzność”.  
Opis ojcostwa św. Józefa zawarł Oj-
ciec Święty w siedmiu punktach: 
1. Ojciec umiłowany 
2. Ojciec czuły 
3. Ojciec posłuszny 
4. Ojciec przyjmujący 
5. Ojciec z twórczą odwagą 
6. Ojciec – człowiek pracy 
7. Ojciec w cieniu. 

Polski pisarz Jan Dobraczyński w 
książce Cień Ojca opowiedział w 
formie powieści o życiu świętego 
Józefa. Przez sugestywny obraz cie-
nia określił postać Józefa, który w 
stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca 
Niebieskiego na ziemi: osłania Go, 
chroni, nie odstępuje od Niego, po-
dążając Jego śladami. Przychodzi na 
myśl to, co Mojżesz przypomina 
Izraelowi: „Widziałeś też i na pusty-
ni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec 
swego syna, całą drogę, którą szli-
ście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawo-
wał ojcostwo przez całe swe życie. 
 
Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się 
ojcem. I nie staje się nim jedynie dla-
tego, że wydaje dziecko na świat, 
lecz ponieważ odpowiedzialnie po-
dejmuje o nie troskę. Za każdym ra-
zem, gdy ktoś podejmuje odpowie-
dzialność za życie drugiego, w pew-
nym sensie sprawuje względem niego 
ojcostwo. 

ODPUST  ZUPEŁNY 

przez wstawiennictwo 

św. Józefa zyskują wszy-

scy wierni, którzy pod  

zwykłymi warunkami 
(sakramentalna spowiedź, Ko-

munia eucharystyczna oraz 

modlitwa zgodna z intencjami 

Ojca świętego): 

1. Przez co najmniej pół godzi-

ny  będą rozważać Modlitwę 

Pańską (Ojcze nasz) lub we-

zmą udział w jednym pełnym 

dniu skupienia zawierającym 

rozważanie o św. Józefie. 

2. Na wzór św. Józefa spełnią 

uczynek miłosierdzia wzglę-

dem ciała lub duszy. 

3. Odmawiać  będą Różaniec 

Święty w  rodzinie lub pomię-

dzy narzeczonymi. 

4. Powierzać będą codziennie 

swoją  działalność opiece św. 

Józefa i będą modlić się przez 

jego wstawiennictwo o pracę 

dla innych i o godność pracy. 

5. Odmawiać będą litanię do 

św. Józefa lub inną modlitwę 

do św. Józefa w intencji Ko-

ścioła prześladowanego od we-

wnątrz i od zewnątrz oraz w 

intencji ulgi w cierpieniu dla 

prześladowanych. 

6. Odmówią dowolną  modli-

twę lub akt pobożności na 

cześć św. Józefa szczególnie w 

dniach 19 marca, 1 maja i każ-

dego 19 dnia miesiąca i w każ-

dą środę. 

7. Wszystkie osoby w pode-

szłym wieku i chore, umierają-

ce i które z usprawiedliwio-

nych racji  nie  mogą wyjść z 

domu, a którzy odrywając się 

w duchu od wszelkiego grze-

chu  oraz z intencją wypełnie-

nia gdy tylko będzie to możli-

we zwykłych warunków, od-

mówią akt pobożności na część 

św. Józefa ofiarując Bogu nie-

dogodności życia i boleści.  



Każdy z nas powstał jako jedna ze 150 
miliardów kombinacji genetycznych. 
Nigdy wcześniej i nigdy później nie 
zaistnieje na świecie druga taka 
sama osoba jak ja czy Ty. Co wię-
cej, życie ludzkie rozpoczyna się od 
poczęcia. Od wtedy jest ciągiem celo-
wych, zaprogramowanych genetycznie 
zmian, dzięki którym maleńka komórka 
szybko rozwinie się w noworodka, nie-
mowlę, dziecko, nastolatka, osobę doj-
rzałą, starca. I wielu to wystarcza – nau-
ka stoi po stronie życia. Analiza badań 
naukowych z całego świata po-
twierdza, że człowiek żyje od po-
częcia, że już w łonie matki zyskuje 
świadomość i czuje ból, że choć na 
wczesnym etapie rozwoju jest zu-
pełnie zależny od matki, to jednak 
od początku jest od niej odrębny i 
w żadnym momencie nie jest frag-
mentem jej ciała, lecz nową osobą 
ludzką. Zatem żeby być pro-life, nie 
trzeba być osobą wierzącą – wystarczy 
być osobą uczciwą. Odkrywanie praw-
dy o pięknie i godności ludzkiego życia 
jest zadaniem doniosłym i… trudnym. 
W starotestamentalnej Księdze Mądrości 
znajdujemy cytat, który był jednym z 
najbardziej inspirujących dla śp. inż. 
Antoniego Zięby (1948-2018), założy-
ciela Polskiego Stowarzyszenia Obroń-
ców Życia Człowieka: Mozolnie odkry-
wamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdu-
jemy, co mamy pod ręką (Mdr 9, 16). Na 

szczęście, nie musimy liczyć tylko na 
własne siły. Ponadto, w naszej służbie 
życiu mamy coś o wiele cenniejszego 
niż nawet najnowsze badania z prestiżo-
wych czasopism medycznych. Ty bo-
wiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś 
mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że 
mnie stworzyłeś tak cudownie, godne 
podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz 
moją duszę, nie tajna Ci moja istota, 
kiedy w ukryciu powstawałem, utkany 
w głębi ziemi (Psalm 139, 13-15). 
Życie jest darem. Bezcennym, choć 
kruchym. Najpiękniejszym, choć 
czasem trudnym do przyjęcia. Hoj-
nym, choć może wydawać się nie w po-
rę. To dar od Boga dla człowieka. Dla-
tego – gdziekolwiek jesteście – za-
praszamy Państwa na modlitewne 
spotkanie podczas Tygodnia Mo-
dlitw o Ochronę Życia. Naszymi my-
ślami chcemy w nim objąć wszystkie 
dzieci nienarodzone, ich mamy, rodzi-
ców otrzymujących trudną diagnozę pre-
natalną. Będziemy się modlić za pielę-
gniarki, położne i lekarzy, za polityków i 
dziennikarzy oraz wszystkie osoby do-

magające się zabijania dzieci nienaro-
dzonych. Wielką potrzebą jest aktualnie 
zwiększenie pomocy finansowej dla ro-
dziców chorych dzieci oraz troska o roz-
wój hospicjów perinatalnych (to koncep-
cja całościowej opieki nad rodzicami, 
którzy dowiadują się, że ich nienarodzo-
ne dziecko będzie żyć krócej od nich) – 
także te konkretne sprawy chcemy objąć 
modlitwą. Tydzień Modlitw o 
Ochronę Życia rozpocznie się w 
liturgiczne wspomnienie św. Józefa 
(19 marca), a zakończy w Dzień 
Świętości Życia (25 marca). Co-
dziennie będziemy odmawiać litanię do 
św. Józefa, modlitwę ułożoną przez św. 
Jana Pawła II zaczerpniętą z encykliki 
Evangelium vitae oraz krótkie rozważa-
nie. Zachęcamy, aby zaprosić do wspól-
nej modlitwy członków Rodziny, Przyja-
ciół, Znajomych ze wspólnot. W świe-
cie, który dzieli dzieci na „chciane” 
i „niechciane”; w świecie, w któ-
rym zabija obojętność i fałszywa 
litość, potrzebujemy na nowo usły-
szeć EWANGELIĘ ŻYCIA. 

Wierna kopia, tzn. wykonana przez 
specjalnie upoważnione do tego stu-
dio fotograficzne z Turynu, w skali 
1:1 i na materiale przypominającym 
strukturę prawdziwego płótna cału-
nowego. Za sprawą gorliwego krze-
wiciela kultu Bożego Miłosierdzia w 
Polsce, ś.p. Pana Tadeusza Krajew-
skiego z Warszawy, o. Marek Augu-
styn - ówczesny gwardian klasztoru 
Franciszkanów w Krakowie, otrzy-
mał pobłogosławione przez św. Jana 
Pawła II płótno w dniu 19 marca 
2003 r. Do Polski trafiło wówczas 
kilka kopii Całunu. Franciszkanie 
uroczyście intronizowali jedną z nich 
w Kaplicy Męki Pańskiej, w Bazylice 
św. Franciszka w Krakowie. Stanowi 
ona stałą ekspozycję w krakowskiej 
kaplicy. Kolejną kopię Całunu otrzy-
mali zakonnicy, aby w oparciu o od-
bity wizerunek Zbawiciela głosić 

prawdę o Bożym Miłosierdziu.  
 

Ta kopia  CAŁUNU przybę-
dzie do naszej świątyni w so-
botę 20 marca. Początek o 
godz. 18.00 - Msza święta z 
kazaniem rekolekcyjnym, o 
godz. 19.00 - prezentacja Ca-
łunu Turyńskiego, najcenniejszej 
relikwii chrześcijaństwa, o którym 
św. Jan Paweł II mówił, że jest ikoną 
Bożego miłosierdzia. Poznamy wyni-
ki najnowszych badań nad Całunem, 
które przekonują o prawdziwości 
Płótna nawet największych scepty-

ków. W niedzielę 21 marca na 
wszystkich Mszach św. reko-
lekcje z Całunem. Na Gorz-
kich Żalach poznamy prze-
bieg Męki Pańskiej w oparciu 
o „całunowe” ślady. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


