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Rozpoczęliśmy nowy czas - nowy 
rok szkolny i katechetyczny. Ten 
nowy czas wyznacza nam szczegól-
ny rytm pracy i odpoczynku. 
Wchodzimy nadzwyczajnie w ten 
nowy czas, bo przed nami uroczy-
stości beatyfikacji Sług Bożych: 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 
Matki Elżbiety Róży Czackiej. 

Przed nami czuwanie na Jasnej Górze (17.09.) – 
możemy się jeszcze zgłosić na wspólny, autokaro-
wy wyjazd. Wyruszamy o godz. 13.15 z ul. Fre-
dry (przy kościele, od strony zakrystii). Tam o 
godz. 16.45 – droga krzyżowa, potem Msza św. 
pod przewodnictwem Metropolity wrocławskie-
go, następnie modlitwa różańcowa i o godz. 21.00 
Apel Jasnogórski, ok 21.45 wyruszamy z Jasnej 
Góry do Wrocławia. Przed nami procesja z reli-
kwiami świętych Stanisława i Doroty (19.09.) 
jako dziękczynienie za zachowanie Wrocławia od 
kataklizmów i prośba o błogosławione jutro. Po 
wakacyjnej przerwie wznawiamy spotkania mo-
dlitewne i forma-
cyjne: dla mini-
strantów i lekto-
rów w soboty o 
godz. 10.30 w salce; 
dla scholii dziecię-
cej Maciejki – w 
soboty o godz. 
11.30 w salce; dla 
młodzieży, dla 
przygotowujących 
się do bierzmowa-
nia i dla Katolic-
kiego Stowarzysze-
nia Młodzieży – w 
piątki o godz. 19.00 
w salce. Zaprasza-
my już na spotkania w Kręgu Biblijnym – w 
czwartki o godz. 19.00 w salce; w kościele w każ-
dy poniedziałek spotyka się Wspólnota Krwi 
Chrystusa – o godz. 17.00. Trwają już spotkania 
we wspólnocie Domowego Kościoła – chciał-
bym, żeby powstał drugi krąg…. Modlimy się w 
Żywym Różańcu i Nieustającym Różańcu, we 
wspólnotach Margaretkowych i w Dwunast-
kach. Powstał Krąg modlitewny Pielgrzymują-
cej Matki Bożej w ramach ruchu szensztackiego. 
Chór MARIANUM działający przy naszej para-
fii, zaprasza do wspólnego śpiewania. Próby 
odbywają się we wtorki i piątki o godz.18.30 w 
sali przy ul. Łaciarskiej 10. Do końca września, 
można zgłaszać dzieci klas II i III szkoły pod-
stawowej na przygotowanie do Pierwszej Ko-
munii świętej oraz młodzież klas VIII na przy-
gotowanie do bierzmowania. Zapisy w zakrystii 
po Mszach świętych. Jednocześnie przypomina-
my, że sakrament Pierwszej Komunii i bierz-
mowania należy przyjmować w swojej parafii, 
zgodnie z miejscem zamieszkania.  
Przed nami wyjazd rekolekcyjno-
wypoczynkowy do Zakopanego podczas ferii 
zimowych. Już teraz zapraszam rodziców z dzieć-

mi do udziału w tym wyjeździe – liczba miejsc 
jest ograniczona. Przed nami BEATYFIKACJA 
Służebnic Bożych S.M. Paschalis Jahn i IX To-
warzyszek. Dnia 19 czerwca br. Ojciec Święty 
Franciszek uznał heroiczność męczeństwa 10 
Sióstr Elżbietanek, zgadzając się tym samym na 
ich rychłą beatyfikację, która za zgodą Metropoli-
ty Wrocławskiego, Ks. Arcybiskupa Józefa Kup-
nego odbędzie się w Archikatedrze Wrocławskiej, 
najprawdopodobniej w czerwcu 2022 roku.   

Będzie to pierwsza beatyfi-
kacja w naszej archidiecezji 
po II wojnie światowej.  
W lipcu (tradycyjnie już od 
1 do 8), po raz 7 będziemy 
mogli wziąć udział we 
wczaso-rekolekcjach nad 
jeziorem Gryżyńskim, k. 
Świebodzina. W niedzielę 
miłosierdzia planujemy tygo-
dniowy wyjazd autokarowy 
do RZYMU, a w niedzielę 
10 lipca chcemy wyruszyć na 
pielgrzymkę autokarową do 
największych sanktuariów 
Europy: Lourdes, Fatimy, 
La Salette, Montserrat, 
Santiago de Compostella. 
Wkrótce szczegóły i zapisy. 
A między jednym a drugim, 
przez cały rok – codziennie – 
w niedzielę i w tygodniu, 
dla Ciebie w naszej, mającej 
już 323 lata świątyni, spra-
wowana jest Msza św. – 
Eucharystia! Od poniedział-
ku do piątku od ok godz. 
17.00 do 18.00 możemy ado-
rować Najświętszy Sakra-
ment, w tym samym czasie 
Chrystus chce odpuścić Ci 
grzechy w sakramencie po-

kuty – zawsze w konfesjonale spowiada wtedy 
kapłan. Modlimy się we wtorki do Matki Bożej 
Wspomożycielki i Opiekunki Wrocławia, w 
środy – do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a 
w środę do Miłosierdzia Bożego. Każdego 13 
dnia miesiąca na nabożeństwie fatimskim oraz 
podczas nabożeństwa pierwszych sobót miesią-
ca wpraszamy zgodnie z wolą Matki Najświętszej 
łaski dla świata. I tak mógłbym jeszcze co nieco 
wymienić. Po co to wszystko? Aby być co raz 
bliżej Jezusa i ze sobą. Jeżeli Drogi Bracie i 
Droga Siostro masz wrażenie, że piszę o Tobie 
wymieniając jedną albo drugą wspólnotę, to z 
wdzięcznością dziękuję Tobie za żywą obec-
ność w naszej wspólnocie. Jeżeli jednak czyta-
jąc te słowa masz wrażenie, że to nie o Tobie, 
to poczuj się serdecznie zaproszony - zaproszo-
na do aktywnego włączenia się we wspólnotę 
parafialną, a dzięki temu do wejścia w jeszcze 
bliższą relacje z Jezusem! Jesteś tu potrzebny! 
Jak nigdy dotąd…. 

Ks. Arkadiusz Krziżok, 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 



Imię Józef wywodzi się od patriarchy 
Józefa, syna Jakuba i Racheli. Oznacza 
ono: "nad miarę obdarowany". Święty 
Józef znajdował się w samym centrum 
tego, czego dokonywał Bóg. Mógł stra-
cić głowę, bo wszystko co działo się w 
jego domu zaskakiwało go. Zauważmy, 
że święty Józef czynił nie to, co sam 
wymyślił, ale to, co mówił mu Bóg. Stąd 
też nazywamy go mężem sprawiedli-
wym, wiernym Bożemu Słowu.  
W Ewangelii nie słyszymy słów święte-
go Józefa, ale wszystko to, co robi służy 
Świętej Rodzinie. Jest blisko Jezusa i 
Matki Najświętszej. Jako głowa Świętej 
Rodziny i patron rodziny pokazuje, że 
najważniejszy pomysł na rodzinę ma Pan 
Bóg. Rodzice i dzieci tworzą wspólnotę, 
w której przychodzi na świat człowiek i 
w niej jest wychowywany. Święty Józef 
wychował najpiękniejszego z Synów 
ludzkich. Uczy nas miłości i delikatno-
ści wobec Matki Najświętszej. Na tę jego 
delikatność patrzył Jezus. Dlatego ważne 
jest, aby dzieci widziały miłość ojca do 
matki, bo to jest najskuteczniejsza szkoła 
szacunku i miłości. Człowiek, który jest 

otwarty na Pana Boga zawsze znajdzie 
rozwiązanie w najtrudniejszych sytua-
cjach. W centrum Świętej Rodziny jest 
Jezus Chrystus otoczony ojcowskim ser-
cem św. Józefa. Tak samo dziecko, które 
rodzi się w rodzinie jest dziełem i dziec-
kiem Boga i winno być otoczone ojcow-
skim i macierzyńskim sercem rodziców. 
Ma doświadczyć Bożej miłości poprzez 
miłość rodziców.  

On mówił milczeniem. Jego sło-
wem było to, co czynił, bo wiedział, ko-
go słucha. Wiedział też, po co jest na 
tym świecie. Święty Józef wziął odpo-
wiedzialność za ludzi, których mu Pan 
Bóg powierzył. To jest prawdziwy męż-
czyzna. On umie być przy Maryi, przy 
Jezusie, umie być przy człowieku. Nie 
ucieka, gdy pojawiają się trudności. Wie-
dział co robić, ponieważ słuchał Boga. 
Święty Józef to mężczyzna o pięknym 
człowieczeństwie. Jedną z cnót kardynal-
nych jest męstwo, które odwołuje się do 
cech męskości. Dziś bardziej ceni się 
wygląd. Natomiast męstwo to piękno, 
które mężczyzna nosi w sercu, a widać 
je w jego postawach wobec drugiego 

człowieka. Bycie mężczyzną, to powoła-
nie do bycia kimś, na kogo można liczyć, 
kto potrafi zapewnić poczucie bezpie-
czeństwa.  
Trzeba nauczyć się od niego słuchać 
Boga. My dziś nie słuchamy Boga, ale 
siebie nawzajem i stąd powstają różne 
błędy. Trzeba zatroszczyć się o piękne 
człowieczeństwo i o męstwo w swoim 
życiu, aby nie bać się żyć w pełni. Jest 
ono możliwe, jeśli naprawdę jesteśmy 
zasłuchani w Pana Boga i wpatrujemy 
się w Jezusa. Ważna jest modlitwa. Za-
chęcam więc odmawiania do litanii do 
świętego Józefa, w której poznajemy 
jego piękne człowieczeństwo i słyszymy 
jego podpowiedź jak żyć także i dziś w 
pełni.  
Kościół postrzega świętego Józefa, jako 
patrona trudnych czasów, które nas 
pod wieloma względami przerastają. On 
jest patronem największych kryzysów i 
pokazuje jak mamy sobie z nimi radzić. 
Jego przerastały wszystkie wydarzenia, 
więc słuchał Boga i rozwiązanie przy-
chodziło z góry. Ze świętym Józefem 
możemy więc zacząć nowy rozdział 
naszego życia z odwagą i męstwem. 

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.  



65 lekarzy, profesorów i młodszych 
pracowników nauki świata medyczne-
go wystosowało list otwarty do ks. 
abp. Stanisława Gądeckiego, w spra-
wie zagrożeń wynikających z przyj-
mowania Komunii Świętej na rękę. 
Lekarze mają nadzieję, że za pośred-
nictwem przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski ich stanowi-
sko dotrze do wszystkich księży bi-
skupów, kapłanów. 
Do Biskupów, Kapłanów,   
oraz Sióstr i Braci,  w wierze  
Kościoła katolickiego 
Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że w 
ostatnich miesiącach ze strony wielu 
kapłanów płynie zachęta (a w niektó-
rych parafiach wręcz nakaz!) do 
przyjmowania Komunii Świętej na 
rękę jako formy bardziej higienicznej 
i rzekomo chroniącej wiernych przed 
zakażeniem SARS-CoV-2.  Nie wie-
my na jakiej podstawie, a zwłaszcza o 
jakie badania naukowe zbudowano 
taką tezę i jakie przesłanki medyczne 
ją potwierdzają. Uważamy, że z punk-
tu widzenia medycznego nie można 
traktować udzielania Komunii Świętej 
na rękę jako formy bardziej bezpiecz-
nej niż przyjmowanie Komunii Świę-
tej do ust. 
Ludzkie ręce stanowią miejsce kon-
taktu pomiędzy środowiskiem ze-
wnętrznym człowieka a jego ciałem. 
Prace wielu autorów podkreślają, że 
na naszych dłoniach mogą znajdować 
się bardzo liczne drobnoustroje poten-
cjalnie chorobotwórcze. A są to mię-
dzy innymi: Staphylococcus aureus – 
bakteria wywołująca ropne infekcje 
skóry i tkanki podskórnej oraz po-
socznicę, bakterie z grupy Salomonel-
la – odpowiedzialne za zatrucia po-
karmowe, pałeczki Escherichia coli – 

powodujące zatrucia pokarmowe, za-
palenia dróg moczowych, zatok, a 
nawet prowadzące do sepsy, pałeczki 
z rodzaju Campylobacter – wywołują-
ce ostre biegunki, jaja różnych paso-
żytów np.: Enterobius vermicularis)– 
odpowiedzialny za owsicę u dzieci i 
dorosłych oraz cysty pierwotniaków 
np.: Giardia lamblia – powodujące 
uporczywą lambliozę. Mogą być tak-
że obecne grzyby wywołujące grzybi-
cę skóry czy wirusy jak np.: wirus 
wzw typu A – wywołujący żółtaczkę 
pokarmową, rotawirusy -
odpowiedzialne za biegunki, bóle 
brzucha, a także wirusy grypy czy 
wiele odmian koronawirusów, o któ-
rych tak wiele ostatnio słyszymy. Na-
wet jeżeli przed wejściem do kościoła 
spryskamy nasze ręce środkiem de-
zynfekcyjnym to musimy pamiętać, 
że w czasie trwania Mszy Świętej bę-
dą one dotykały rzeczy lub miejsc 
których nie odkaziliśmy np. ławki, 
ubranie, okulary, włosy, a także pie-
niądze (będące siedliskiem bardzo 
wielu zarazków) składane na tacę. 
Zatem wyciągnięta ręka do Komunii 
Świętej to potencjalne źródło zakaże-
nia. Dlatego pragniemy zwrócić uwa-
gę na bardzo ważny punkt postępowa-
nia epidemiologicznego jaki stanowi 
hamowanie drogi zakażenia poprzez 
eliminowanie miejsc mogących być 
jego potencjalnym źródłem. Otóż 
udzielając Komunii Świętej na rękę 
robimy właściwie coś odwrotnego, bo 
poszerzamy możliwe źródło zakaże-
nia o dodatkowy element jaki stanowi 
na tej drodze wyciągnięta ręka 
„wiernego”. 
Należy także wspomnieć o jeszcze 
innym ważnym aspekcie udzielania 
Komunii Świętej, a mianowicie przyj-
mowanej w tym momencie postawie 
(stojącej bądź klęczącej). Uważamy, 
że z punktu widzenia epidemiologicz-
nego również postawa stojąca sprzyja 
rozszerzaniu się infekcji, bardziej bo-
wiem naraża kapłana oraz „wiernego” 
na wzajemne zakażenie drogą kropel-
kową i powietrzną wydychanymi wi-
rusami przez to, że ich drogi oddecho-
we (usta i nos), a także spojówki 
oczu, są w bardzo bliskiej odległości. 
Odwrotnie jest w postawie klęczącej 
– usta, nos i oczy są na różnych wyso-

kościach i w większej odległości, co 
utrudnia przedostawanie się zaraz-
ków. Podsumowując należy stwier-
dzić, że z punktu widzenia medyczne-
go udzielanie Komunii Świętej bez-
pośrednio do ust i w postawie klęczą-
cej jest formą zdecydowanie bez-
pieczniejszą i właściwszą niż przyj-
mowanie Komunii Świętej do ręki i 
na stojąco. 
W trosce o zdrowie wiernych pragnie-
my gorąco zaapelować do Episkopatu 
Polski, biskupów i wszystkich kapła-
nów o rychły powrót do udzielania 
Ciała Pańskiego do ust i w postawie 
klęczącej. Szczęść Boże! 
W imieniu polskich lekarzy popiera-
jących list otwarty, z uprzejmą prośbą 
o jego przesłanie do wszystkich 
Członków Episkopatu Polski: 
dr hab. n. med. Marek Baltaziak; pa-
tomorfolog; prof. dr hab. n. med. Ma-

ria Sobaniec-Łotowska; patomorfo-
log; prof. dr hab. n. med. Stanisław 

Sulkowski; patomorfolog 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymsko-katolicka Parafia 

Najświętszego Imienia Jezus 

MSZE ŚWIĘTE: 
 

NIEDZIELA 

    7.30, 9.30  
  11.00 - dla dzieci 

  12.30 (w III Niedzielę miesiąca po łacinie) 

  16.00 (z wyjątkiem VII-VIII)  

  18.00 - dla  młodzieży  

DNI POWSZEDNIE  

7.30, 16.00 (z wyjątkiem VII-VIII), 18.00 

 
NABOŻEŃSTWO  

do MARYI WSPOMOŻYCIELKI WROCŁAWIA 
wtorek - 18.00 

 

NABOŻEŃSTWO  
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 

środa - godz. 17.45 
 

NABOŻEŃSTWO  
pierwszych sobót miesiąca 

I-sobota miesiąca - godz. 16.00 
 

 

NABOŻEŃSTWO do Bożego Miłosierdzia 
 

piątek - godz. 17.45 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

każdego 13 dnia miesiąca - godz. 18.30 
 

NABOŻEŃSTWO majowe i czerwcowe 
codziennie (maj, czerwiec) - godz. 17.30 

 

 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 
 pierwsza Niedziela miesiąca po każdej Mszy świętej 

oraz od 17.00 do 18.00 
 

Dni powszednie - od poniedziałku do piątku: 
od 17.00 do 18.00 

 

 

RÓŻANIEC 
październik: 17.15  

listopad - za zmarłych: 17.30 
 

 

DROGA KRZYŻOWA 
okres Wielkiego Postu:  

piątek, godz.17.15 (dla dzieci) 
piątek, godz.18.30 (dla dorosłych) 

 
 

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 
okres Wielkiego Postu: niedziela, godz.17.15 

 

RORATY - okres Adwentu  
dla dorosłych: 6.30 

(od poniedziałku do soboty; nie ma Mszy o 7.30) 

dla dzieci: 18.00 (od poniedziałku do piątku) 
 

SAKRAMENT CHRZTU 
ostatnia niedziela miesiąca, godz. 12.30 

(najpóźniej tydzień przed niedzielą chrztu  
należy zgłosić się do kancelarii parafialnej) 

 

NAUKA przed chrztem  
dla rodziców dziecka i chrzestnych 

piątek przed niedzielą chrztu, godz. 18.00 
 
 

SPOWIEDŹ - sakrament pokuty 
w tygodniu: pół godziny przed Mszą świętą 
Oraz podczas adoracji Najśw. Sakramentu 

 

POR ZĄ D EK NABOŻEŃSTW:  

SPRAWY LOSOWE 
dot. pogrzebu proszę zgłaszać  

w kancelarii w godzinach urzędowania  
lub po Mszach św. w zakrystii  

bez  względu na dzień tygodnia  

 

 

BIURO PARAFIALNE: Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 

otwarte: 

środa i czwartek 

od 10.00 do 12.00 

od 15.00 do 17.00  

 

Para f i a  wspó ln otą  -  wspó lnot :  

(ferie i  wakacje - tylko w środę) 
71 344 94 23 

604 323 462 

parafia.nij.wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

KSM - KATOLICKIE  
STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

piątek godz. 19.00, salka parafialna 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 

poniedziałek, godz. 17.00, kościół 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
KANDYDACI - MINISTRANCI - LEKTORZY 

sobota, godz. 10.30, salka parafialna 

KSM - SCHOLA MŁODZIEŻOWA 

niedziela, godz. 18.00, kościół 

SCHOLA MACIEJKI - dzieci 

niedziela, godz. 11.30 
kościół 

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
ZMIANA TAJEMNIC RÓZAŃCOWYCH 

pierwsza niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

CHÓR MARIANUM 

trzecia niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 
Biuro przy zakrystii  

poniedziałek i piątek: godz. 17.00 - 18.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE 
ostatnia sobota miesiąca 
Msza św. o godz. 16.00 

DOMOWY KOŚCIÓŁ - OAZA RODZIN 

Msza św. wspólnotowa 
I-Niedziela miesiąca, godz. 11.00 

KATECHEZA w 10 minut dla dorosłych  

Niedziela, po Mszy o godz. 9.30, kościół  

KRĄG BIBLIJNY 

czwartek, godz. 19.00,  
salka parafialna 


