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Niech w tym czasie œwi¹tecznym, kiedy Niebo ³¹czy siê
z ziemi¹, a œwiat zdumiony staje wobec Œwiêtej Tajemnicy,
radosna nowina o rodz¹cym siê Zbawicielu mocno zabrzmi w
waszych sercach i wœród waszych najbli¿szych. Niech Œwiêta
Narodzenia Pañskiego bêd¹ dla nas wszystkich czasem praw-
dziwej radoœci, która poprowadzi nas w Nowym Roku
Pañskim 2017 –

¿ycz¹ duszpasterze parafii œw. Wawrzyñca
oraz Redakcja
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W DRODZE DO  ALJUSTREL
Z notatnika pielgrzyma…

£amanie chleba staje siê objawieniem.
Znów Matka daje nam Syna i wo³a: Przyjmijcie Go czystym sercem!

Siedzieliœmy tak, sk¹pani w
milczeniu, têpo wpatruj¹c siê w
przydro¿n¹ kapliczkê. Ja, Kaœka,
Marek i inni. Nikt nie próbowa³
nawet przerwaæ tej ciszy, wyj¹t-
kowo spokojnej, tak dziwnie za-
myœlonej. W uszach wci¹¿ brzmia-
³o nam pytanie Lúcii? Wszyscy
szukaliœmy na nie odpowiedzi.
Ka¿de z osobna, a jednak choæ
jakakolwiek by one nie by³y, na-
pawa³y nas jeszcze wiêkszym lê-
kiem i ¿alem. OdnaleŸæ powód
naszych zmartwieñ, to trudne.
Ka¿de z nas nios³o ze sob¹ swoj¹
historiê ¿ycia, mniej lub bardziej
zawi³¹, utkan¹ z radoœci i smutku,
jak ka¿dy cz³owiek chodz¹cy po
ziemi. Nie byliœmy wyj¹tkowi, ot
przeciêtni we wszystkim, co robi-
liœmy. Tak, przeciêtni –
to dobre s³owo. Ta prze-
ciêtnoœæ uwiera³a nas z
ka¿dym nowym rokiem,
jaki dok³adaliœmy do na-
szego ¿ycia. Dziœ, kie-
dy ju¿ wszyscy jesteœmy
dalej w naszej ¿yciowej
wêdrówce, mogê to
œmia³o powiedzieæ, choæ
wtedy na drodze do Al-
justrel ta œwiadomoœæ
dopiero siê krystalizo-
wa³a, nabiera³a kszta³-
tów…

Popo³udniowe s³oñ-
ce ani na chwilê nie
zwalnia³o têpa. Upa³ dawa³ siê we
znaki niemi³osiernie, choæ tak na-
prawdê niewiele nas to intereso-
wa³o. Nagle ni st¹d ni zow¹d us³y-
szeliœmy g³oœne: Ola!, które wy-
dar³o nas z tego naszego zaduma-

nia. By³o jak powiew œwie¿ego
powietrza, który nagle wpad³ do
dusznego pokoju, siej¹c zamêt i
jednoczeœnie przynosz¹c ulgê. Zo-
baczyliœmy tu¿ obok siebie ch³o-
paka. Nie wiem ile mia³ lat ani
nawet na ile wygl¹da³. To, co pa-
miêtam, to szeroki uœmiech na jego
twarzy i ¿ywe, pe³ne radoœci oczy.
Pozostali zapamiêtali niewiele
wiêcej. Wyrós³ przed nami niespo-
dziewanie, jakby wyszed³ spod zie-
mi, albo sfrun¹³ z nieba. W rêku
trzyma³ koszyk, taki staromodny
kosz piknikowy. Nie pytaj¹c nas
o zdanie, rozsiad³ siê obok na
strzêpach trawy i zacz¹³ rozpako-
wywaæ zawartoœæ koszyka. Szyb-
ko na kocu znalaz³ siê chleb, ja-
kieœ owoce, trochê sera i butelka

wina. Na ten widok nasze ¿o³¹dki
zaczê³y graæ marsza, jak na zawo-
³anie. Uœwiadomiliœmy sobie, ¿e
ostatni posi³ek, jaki dziœ jedliœmy,
to szybkie œniadanie w pensjona-
cie i tyle. Teraz na widok jedze-

nia g³ód jeszcze mocniej da³ o so-
bie znaæ.

Ch³opak jeszcze szerzej siê
uœmiechn¹³: Por favor! i wyci¹gn¹³
rêkê z kawa³kiem chleba do Mar-
ka. Marek wzi¹³ go i zadr¿a³. Po-
myœla³em, ¿e coœ jest nie w po-
rz¹dku, albo tak bardzo by³ g³od-
ny, albo tak bardzo wzruszony
gestem m³odego Portugalczyka.
Tajemnica dziwnego zachowania
mojego przyjaciela wysz³a na jaw,
kiedy i ja siêgn¹³em po kawa³ek
chleba. Kiedy go dotkn¹³em prze-
szy³ mnie dreszcz. W jednym mo-
mencie zobaczy³em to, czego siê
ba³em – swoj¹ przeciêtnoœæ, let-
nioœæ. W moim przypadku by³a to
akurat spowiedŸ. Nigdy do niej siê
zbytnio nie przygotowywa³em.

Ot, po prostu, by³a
okazja to klêka³em do
konfesjona³u, stan-
dardowa lista grze-
chów i koniec. Raz na
kilka miesiêcy powta-
rzany rytua³ i zaraz po
nim powrót do nor-
malnego biegu dnia,
czyli powrót do swo-
ich zwyk³ych przy-
zwyczajeñ i s³aboœci.
Ten sam kalejdoskop
grzechów. I to jakoœ
hula³o. No w³aœnie –
jakoœ. Do tej pory pa-
miêtam obawê, z jak¹

przystêpowa³em do spowiedzi. A
jak ksi¹dz spyta, co zrobi³em, by
byæ lepszy, czy choæ trochê siê po-
prawi³em? A jak zapyta co siê
zmieni³o od ostatniej spowiedzi?
A jak wygoni mnie z konfesjona-
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³u, bo tak bardzo nagrzeszy³em,
¿e nie zas³ugujê na rozgrzeszenie?
W u³amku chwili doœwiadczy³em
w³aœnie tego uczucia – jak bardzo
jestem przeciêtny w zaanga¿owa-
niu siê w relacjê z Panem Bogiem,
jak daleko mi od postawy marno-
trawnego syna wracaj¹cego na oj-
cowiznê. Jednoczeœnie poczu³em
pewnoœæ, ¿e Pan Bóg nigdy ode
mnie siê nie odwróci³. On wci¹¿
czeka³ i czeka… Najgorsze by³o
to, ¿e odczu³em ból zranionej mi-
³oœci. Zda³em sobie sprawê, jak
bardzo Go zrani³em tak¹ osch³o-
œci¹, moj¹ bylejakoœci¹… zap³aka-

³em. Po raz pierwszy od d³u¿sze-
go ju¿ czasu by³a to szczera ³za
¿alu… wci¹¿ czujê jej smak…

Kiedy póŸniej rozmawialiœmy z
przyjació³mi dowiedzia³em siê, ¿e
w tamtym momencie oni te¿
zmierzyli siê ze swoimi s³aboœcia-
mi. Ka¿dy zobaczy³, co jest jego
udrêczeniem. Czasem g³êboko
ukrytym za ró¿nego rodzaju ma-
skami. Co dziwne, wówczas oni,
podobnie jak ja, odczuli niewiary-
godn¹ wprost obecnoœæ Pana
Boga i bezmiar Jego mi³oœci. Za-
pragnêliœmy staæ siê godni tej mi-
³oœci i jeszcze raz zacz¹æ wszystko

od nowa. Tym razem na powa¿-
nie. Jakaœ œwie¿a fala odwagi wy-
pe³ni³a nasze serca… niesamowi-
te…

A co do naszego niezwyk³ego
towarzysza. Có¿, kiedy siê „ock-
nêliœmy” jego ju¿ nie by³o. Sie-
dzieliœmy z niedokoñczonym po-
si³kiem na jego kocu. Kiedy sprz¹-
taliœmy po posi³ku i wk³adaliœmy
wszystko do starego piknikowego
kosza, znaleŸliœmy na jego dnie
kartkê. Poprawn¹ angielszczyzn¹
skreœlono tam s³owa: Teraz po-
znaliœcie ju¿ prawdê. Jesteœcie
gotowi. Wasz przyjaciel Ângelo.

Narodzenie Pañskie to jedno
z najpiêkniejszych œwi¹t roku li-
turgicznego. W domach, w wigi-
lijny wieczór zapala siê lampki na
choince, na stole stawia smako-
wite potrawy. Rodziny, znajomi,
przyjaciele bior¹ do rêki bia³y
op³atek i dziel¹ siê nim, œpiewaj¹
kolêdy. Dla jednych jest to g³êbo-
kie prze¿ycie tajemnicy Bo¿ego
Wcielenia, a dla innych tylko i
wy³¹cznie pielêgnowanie rodzin-
nych zwyczajów. Jednym z nich
jest zwyczaj ustawiania w koœcio-
³ach szopki, w której spoczywa
nowonarodzone Dzieciê. Na kart-
kach pocztowych najczêœciej wi-
daæ Œwiêt¹ Rodzinê stulon¹ pod
dachem rozpadaj¹cej siê szopy lub
w kamiennej grocie, a nad nimi
noc rozœwietlon¹ gwiazd¹ betle-
jemsk¹.

Historia przedstawiania warun-
ków narodzenia Jezusa przez usta-
wianie szopki w chrzeœcijañskiej
tradycji rozpoczyna siê w pierw-
szej po³owie XIII wieku za spraw¹
œw. Franciszka z Asy¿u. Zakonnik
chcia³ œwiêtowaæ Bo¿e Narodze-
nie w zupe³nie inny sposób, by

PIERWSZY ̄ £ÓBEK
ludzie uœwiadomili sobie, w jakich
warunkach przyszed³ na œwiat Pan
Jezus i poznali te wszystkie nie-
wygody, jakie musia³ znosiæ le¿¹c
na sianie pomiêdzy wo³em a
os³em. Chcia³ to wszystko odtwo-
rzyæ bardzo wyraziœcie. Na miej-
sce obchodów Œwi¹t wybra³ las w
pobli¿u wioski Grecio. Tu¿ przed
pó³noc¹, œpiewaj¹c antyfonê ad-
wentow¹, razem z mieszkañcami
tej i okolicznych wsi, wyruszy³ w
uroczystej procesji do znanego
sobie miejsca, aby œwiêtowaæ
przyjœcie na œwiat Jezusa.

Uczestnicy procesji nieœli zapa-
lone pochodnie, wia³ silny wiatr.
Cienie ludzi id¹cych przez gêsty
las robi³y niesamowite wra¿enie.
Jednak w okolicy miejsca, gdzie
œw. Franciszek przygotowa³ ¿³óbek
panowa³a atmosfera œwiêtoœci
i pokoju. Gdy w pobliskiej wio-
sce, rozleg³y siê dzwony oznajmia-
j¹ce pó³noc, rozpoczê³o siê nabo-
¿eñstwo. (nie Msza, bo Franciszek
by³ jedynie diakonem) W ¿³óbku
na sianie, blisko o³tarza, le¿a³a
przepiêkna figurka niemowlêcia
naturalnej wielkoœci, wyobra¿aj¹-

ca ma³ego Pana Jezusa. Œwiêty
Franciszek wyœpiewa³ czytanie
z Ewangelii, a póŸniej w czasie
kazania mówi³ o narodzeniu Zba-
wiciela w ubóstwie, w miasteczku
Betlejem. Ponoæ mówi³ to z tak¹
¿arliwoœci¹ i zapa³em, ¿e zgroma-
dzeni ludzie odczuwali gor¹c¹ mi-
³oœæ do Dzieci¹tka.

Kiedy na koniec kazania zakon-
nik ukl¹k³ by poca³owaæ figurkê
Dzieci¹tka Bo¿ego zdarzy³ siê cud:
figurka o¿y³a, a Malutki Jezus od-
wzajemni³ siê Franciszkowi uœmie-
chem. Ca³e to zdarzenie i cuda,
które póŸniej mia³y miejsce, zo-
sta³y potwierdzone przez wszyst-
kich, którzy brali udzia³ w tej
szczególnej uroczystoœci.

S³oma ze ¿³óbka, starannie
przechowywana przez ludzi, by³a
potem skutecznym lekarstwem na
choroby zwierz¹t i nie tylko. Zwy-
czaj inscenizowania szopki, upo-
wszechniony przez braci francisz-
kanów sprawi³, ¿e ¿³óbek sta³ siê
wymownym symbolem Œwi¹t Na-
rodzenia Pañskiego.

Ma³gorzata Machoñ
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List pasterski Episkopatu Polski
z okazji Roku œw. Brata Alberta  (fragmenty)

18 grudnia 2016 r.

1. Rok œw. Brata Alberta
– kontekst, motywy oraz cel

Z dniem Bo¿ego Narodzenia
wi¹¿e siê w tym roku specjalna
okolicznoœæ. Sto lat temu, w³aœnie
w ten dzieñ, gdy w po³udnie dzwo-
ny wzywa³y do modlitwy Anio³
Pañski, narodzi³ siê dla nieba œw.
Brat Albert, opiekun nêdzarzy i
wydziedziczonych – Brat naszego
Boga, jak trafnie okreœli³ go Ka-
rol Wojty³a. Setna rocznica œmierci
stanowi dobr¹ okazjê, by przybli-
¿yæ wszystkim tê niezwyk³¹ postaæ
poprzez og³oszenie roku 2016/
2017 Rokiem œw. Brata Alberta.

Pragniemy wiêc w sposób
szczególny w nadchodz¹cym cza-
sie ukazaæ tê wyj¹tkow¹ osobê,
jako wzór oraz patrona czynnej
mi³oœci bliŸniego. Ojciec ubogich,
jak nazywamy czêsto œw. Brata
Alberta, mo¿e nas nauczyæ jak w
praktyce wype³niæ nakaz Jezusa:
B¹dŸcie mi³osierni, jak mi³osier-
ny jest wasz Ojciec w niebie. Po-
trzeba nam takich œwiadków, aby
nasze serca nie styg³y, by³y wci¹¿
i na nowo uwra¿liwione na niezli-
czone biedy ludzkie, abyœmy stale
w naszym postêpowaniu byli in-
spirowani „wyobraŸni¹ mi³osier-
dzia”. Brat Albert wskazuje nam
jak mo¿emy otworzyæ nasze ser-
ca na tych wszystkich, którzy ¿yj¹
na najró¿niejszych peryferiach
egzystencjalnych, które czêsto
dzisiejszy œwiat stwarza w sposób
dramatyczny.

2. Adam Chmielowski
– œw. Brat Albert:

powstaniec, malarz,
œwiêty opiekun ubogich
Kim by³ œw. Brat Albert, có¿

niezwyk³ego by³o w tym niepozor-
nym „szarym mnichu”, którego

klasztorem sta³ siê œwiat material-
nej i moralnej nêdzy? Czym za-
s³u¿y³ sobie na miano, którym
okreœlali go wspó³czeœni: Najpiêk-
niejszy cz³owiek swojego poko-
lenia?

Adam Chmielowski, bo tak
brzmi jego œwieckie imiê i nazwi-
sko, przyszed³ na œwiat 20 sierp-
nia1845 r. w Igo³omi pod Krako-
wem. Pochodzi³ z rodziny zubo-
¿a³ej szlachty. Wczeœniej straci³
obojga rodziców – ojca, gdy mia³
8 lat a matkê, gdy mia³ 14.

Z domu rodzinnego wyniós³
solidne podstawy ¿ycia religijne-
go oraz gor¹cy patriotyzm. Na tyle
silny, ¿e w siedemnastym roku
¿ycia jako jeden z pierwszych za-
ci¹gn¹³ siê w szeregi powstania
styczniowego. W bitwie pod Me³-
chowem 30 wrzeœnia 1863 r. zo-
sta³ ciê¿ko ranny w skutek czego
amputowano mu nogê. Dozgon-
nie naznaczony zosta³ stygmatem
mi³oœci Ojczyzny.

Po klêsce powstania musia³
udaæ siê na emigracjê. By³ to czas,
kiedy zwróci³ siê w kierunku sztu-
ki. W latach 1870-1874 podej-
muje systematyczne kszta³cenie w
Akadami Sztuk Piêknych w Mo-
nachium. Maluje pierwsze obrazy
i rozpoczyna artystyczn¹ karierê.
Znawcy przedmiotu zaliczaj¹ go
do prekursorów polskiego impre-
sjonizmu. Chmielowski uwa¿a³,
¿e sztuka nie stanowi wartoœci sa-
mej w sobie, lecz powinna s³u¿yæ
wartoœciom wy¿szym, z których
na pierwszym miejscu stawia³ war-
toœci religijne. Pragn¹³ sztukê i ta-
lent i myœli Bogu na chwa³ê po-
œwiêciæ. W tym celu porzuca œwiat
i wstêpuje do nowicjatu oo. jezu-
itów. Po kilkumiesiêcznym poby-
cie w zakonie odkry³, ¿e Pan Bóg

przewidzia³ dla niego inn¹ drogê
powo³ania i misji.

Zwraca siê w kierunku pogod-
nej duchowoœci œw. Franciszka z
Asy¿u oraz jego idei Trzeciego
zakonu dla œwieckich. Sta³ siê Pa-
tronem i Orêdownikiem ludzi ubo-
gich, wydziedziczonych, zepchniê-
tych na „egzystencjalne peryfe-
ria”. Spotkanie z nêdz¹ ogrzewal-
ni miejskiej na krakowskim Kazi-
mierzu, z nieludzkimi warunkami,
w jakich przebywa³ tam t³um nê-
dzarzy, poruszy³o go dog³êbnie.
Postanowi³, ¿e ludzi tych w tak
przera¿aj¹cym po³o¿eniu nie po-
zostawi samych sobie i zdecydo-
wa³ siê z nimi zamieszkaæ. Wkrót-
ce obj¹³ zarz¹d nad miejsk¹ ogrze-
walni¹ i przekszta³ci³ j¹ w przytu-
lisko, gdzie ka¿dy potrzebuj¹cy
móg³ znaleŸæ po¿ywienie, dach
nad g³ow¹ a przede wszystkim
mi³osierne serce. Chc¹c w pe³ni
realizowaæ sw¹ misjê, 25 sierp-
nia 1887 r. przywdzia³ habit Trze-
ciego zakonu œw. Franciszka, od
tego te¿ czasu zacz¹³ pos³ugiwaæ
siê nowym imieniem: Brat Albert.
Rok póŸniej z³o¿y³ œluby zakon-
ne. Aby sprostaæ tak wymagaj¹-
cemu zadaniu, jakim by³a opieka
nad rzesz¹ ubogich, Brat Albert
potrzebowa³ wspó³pracowników.
Tak powsta³a nowa wspólnota
zakonna nazwana przez Za³o¿y-
ciela Braæmi Pos³uguj¹cymi Ubo-
gim Trzeciego Zakonu œw. Fran-
ciszka, popularnie zwana alberty-
nami. Za umown¹ datê powsta-
nia zgromadzenia przyjêto rok
1888. Trzy lata póŸniej, w dniu
15 stycznia 1891 r. habit zakon-
ny przybra³y pierwsze Siostry Po-
s³uguj¹ce Ubogim – siostry alber-
tynki, które podjê³y siê opieki nad
ubogimi kobietami.
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Istnienie obu zgromadzeñ Brat
Albert opar³ na zasadzie ewange-
licznego ubóstwa. Ojciec ubogich
nie chcia³ posiadaæ niczego na
w³asnoœæ, ani osobiœcie, ani
wspólnotowo. By³ przy tym spo-
kojny o rozwój swoich dzie³, po-
niewa¿ bez zastrze¿eñ ufa³ Bo¿ej
Opatrznoœci. Inn¹ istotn¹ zasad¹
jak¹ Brat Albert pozostawi³ swo-
im naœladowcom by³a zasada s³u¿by
wobec tych, którym nikt inny nie
chcia³ lub nie by³ w stanie us³u-
¿yæ. Przytuliska sta³y siê domami,
gdzie ludzie bezdomni, nêdzarze,
niedo³ê¿ni, ¿ebracy, wyrobnicy bez
zajêcia znajd¹ ratunek w swych
ostatecznych potrzebach, a w dal-
szym celu mog¹ uzyskaæ poprawê
stanu materialnego przez dobro-
woln¹ pracê zarobkow¹. Przy
tym, w swojej pos³udze kierowa³
siê Brat Albert zasad¹ powszech-
noœci. Œwiêty Pawe³ uwa¿a siê za
powo³anego, by pozyskiwaæ
wszystkich pogan dla pos³uszeñ-
stwa wierze (Rz 1, 5). Brat Al-
bert równie¿ przyjmuje do swo-
ich przytulisk ka¿dego ubogiego
bez wzglêdu na narodowoœæ, wy-
znanie lub pochodzenie.

3. Aktualnoœæ przes³ania
Ojca ubogich

Czego uczy nas dzisiaj œw. Brat
Albert? Jakie przes³anie nam po-
zostawia? Uroczysty akt beatyfi-
kacji w 1983 r. oraz kanonizacji
w 1989 r. ukazuj¹ nam œw. Brata
Alberta jako wzór dla naszych
czasów.

Œwiadectwo jego ¿ycia wskazu-
je najpierw na prawdê o nieroze-
rwalnej wiêzi miêdzy mi³osier-
dziem a chrzeœcijañstwem. Œw.
Jan Pawe³ II, jeszcze jako kardy-
na³ Karol Wojty³a, uj¹³ tê prawdê
oraz œwiadectwo o niej w sposób
nastêpuj¹cy: Mi³osierdzie i chrze-
œcijañstwo to jedno i to samo.
Jeœli nie by³oby mi³osierdzia, nie
ma chrzeœcijañstwa… Wyznanie
wiary musi siê dope³niæ wyzna-

niem mi³oœci…. Có¿ wiêc zna-
czy nasza wiara bez mi³osierdzia,
bez konkretnego zaanga¿owania,
wyra¿aj¹cego troskê o bliŸniego:
chorego, samotnego, opuszczone-
go, ubogiego duchowo czy mate-
rialnie? Ten bliŸni nie znajduje siê
gdzieœ daleko. Z tym w³aœnie bliŸ-
nim uto¿samia siê sam Chrystus:
cokolwiek uczyniliœcie jednemu
z braci moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili (Mt 25, 40). W
tym bliŸnim Bóg staje siê Emma-
nuelem – Bogiem z nami.

Z kolei po-
wstaje pytanie,
w jaki sposób
powinniœmy
dawaæ œwia-
dectwo ewan-
gelicznej mi³o-
œci? Kardyna³
Wojty³a wyja-
œnia nam, jak
chrzeœcijanin
powinien wy-
ra¿aæ swoj¹
wiarê: Trzeba
œ w i a d c z y æ
swoim cz³o-
w i e c z e ñ -
stwem, trzeba œwiadczyæ sob¹ i
tutaj Brat Albert jest dla nas
wzorem nieporównanym. Prze-
cie¿ on nie mia³ prawie ¿adnych
œrodków, œlubowa³ najsurowsze
ubóstwo, nie dysponowa³ ¿ad-
nymi funduszami, ¿adnymi go-
towymi instytucjami, tylko po-
stanowi³ dawaæ siebie. Œwiêty
porzuci³ sztukê, powab kariery i
s³awy, aby duszê swoj¹ oddaæ
Bogu i bliŸnim, nie zatrzymuj¹c
nic dla siebie. A czym mo¿e byæ
owo „dawanie siebie” dzisiaj dla
nas? To nic innego jak codzienny
trud, cicha ofiara ze swojego cza-
su, swoich si³, swojego zdrowia,
to umniejszanie siebie w s³u¿bie
bliŸnim, to bycie dobrym jak
chleb, który dla ka¿dego le¿y na
stole, z którego ka¿dy mo¿e kês
dla siebie ukroiæ i nakarmiæ siê,

jeœli jest g³odny.
Na zakoñczenie podamy jesz-

cze jedn¹ naukê, przekazan¹ mil-
cz¹cym œwiadectwem œwiêtego
Ojca ubogich. To nauka o godno-
œci ka¿dego cz³owieka, o koniecz-
noœci okazywania szacunku i do-
broci ka¿dej ludzkiej osobie, po-
niewa¿ kryje ona w sobie nieza-
tarty obraz Bo¿ego podobieñstwa.
Tam, gdzie dla wielu trudno by³o
dostrzec nawet cz³owieczeñstwo,
przykryte brudem nêdzy i moral-
nego zaniedbania, œw. Brat Albert

dostrzega³ oblicze
Chrystusa cierpi¹cego
– Ecce Homo. Pro-
œmy Boga, o tak¹ wia-
rê i tak¹ wra¿liwoœæ,
abyœmy mieli niewzru-
szone przekonanie, ¿e
to samemu Jezusowi
s³u¿ymy: karmi¹c
g³odnych, daj¹c dach
nad g³ow¹ bezdom-
nym, odziewaj¹c na-
gich, opatruj¹c cho-
rych, wyci¹gaj¹c rêkê
do spêtanych na³oga-
mi, pocieszaj¹c stra-
pionych, dobrze ra-

dz¹c w¹tpi¹cym, sprowadzaj¹c na
w³aœciw¹ drogê b³¹dz¹cych. Oby
rok Jubileuszu setnej rocznicy
œmierci œw. Brata Alberta sta³ siê
nie tylko okazj¹ do przypomnie-
nia œwiadka bez reszty oddanego
Bogu, ale przede wszystkim przy-
nosi³ owoce przemiany serc, o¿y-
wionych now¹ i wiêksz¹ wra¿liwo-
œci¹ na ludzk¹ biedê. Ufamy, ¿e
pobudzenie naszej wyobraŸni mi-
³osierdzia uwidoczni siê tak¿e w
konkretnych inicjatywach oraz
dzie³ach, aby œwiadectwo wierz¹-
cych sta³o siê jeszcze mocniejsze
i skuteczniejsze. Proœmy Matkê
Najœwiêtsz¹, któr¹ œw. Brat Albert
czci³ szczególnym nabo¿eñstwem,
aby jako Matka Mi³osierdzia wspie-
ra³a swym wstawiennictwem
wszystkich pragn¹cych pod¹¿aæ
szlakami mi³osiernej mi³oœci.
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71) 357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel./fax 71 758 59 79
www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna w czasie ko-
lêdy czynna jest:
w soboty w godz. 800 – 900

W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej po-
rannej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w styczniu

Intencja ewangelizacyjna:
Aby wszyscy chrzeœcijanie, do-
chowuj¹c wiernoœci nauczaniu
Pana, anga¿owali siê, przez
modlitwê i mi³oœæ bratersk¹, na
rzecz przywrócenia pe³nej jed-
noœci koœcielnej i wspó³pracowa-
li, mierz¹c siê z aktualnymi wy-
zwaniami stoj¹cymi przed ludz-
koœci¹.

Zgodnie z zaleceniem Papie¿a Fran-
ciszka, od 2017 r. coroczna lista inten-
cji zawiera jedn¹ intencjê (ogóln¹ lub
ewangelizacyjn¹) w ka¿dym miesi¹cu.
Druga intencja og³aszana bêdzie na
bie¿¹co, w zwi¹zku z aktualnymi wyda-
rzeniami i problemami.

EPIFANIA– Dzieñ Objawienia Pañskiego
Koœcio³y chrzeœcijañskie na Za-

chodzie obchodz¹ 6. stycznia
Œwiêto Objawienia Pañskiego
(Œwiêto Epifanii), zwane popular-
nie Œwiêtem Trzech Króli. Jest to
jedne z najstarszych œwi¹t w chrze-
œcijañstwie.

Dzieñ Trzech Króli jest œwiê-
tem Objawienia Boga œwiatu po
grecku zwanym Epifanej¹. By³ on
obchodzony ju¿ w III w. na pa-
mi¹tkê opisanego w Ewangelii œw.
Mateusza ho³du, jaki Trzej Królo-
wie – Trzej Mêdrcy ze Wschodu
z³o¿yli Dzieci¹tku Jezus. Pierwsi
chrzeœcijanie w tym w³aœnie dniu
œwiêtowali Narodzenie Pañskie.

Dopiero w koñcu IV w. do li-
turgii Koœcio³a Powszechnego
wprowadzone zosta³y dwie odrêb-
ne uroczystoœci: Narodzenie Pañ-
skie – 25 grudnia i œwiêto Trzech
Króli – Objawienia Pañskiego –
6 stycznia. Zamyka ono cykl uro-
czystoœci religijnych – cykl œwi¹-
teczny Bo¿ego Narodzenia.

W Koœciele Katolickim Dzieñ
Objawienia Pañskiego jest dniem
œwi¹tecznym nakazanym. Oznacza
to, ¿e wierni s¹ zobowi¹zani

w tym dniu uczestniczyæ we Mszy
œwiêtej oraz powstrzymaæ siê od
wykonywania tych prac i zajêæ,
które utrudniaj¹ oddawanie Bogu
czci, prze¿ywanie radoœci w³aœci-
wej dniowi Pañskiemu oraz korzy-
stanie z nale¿ne odpoczynku du-
chowego i fizycznego.

W Koœciele tego dnia œwiêci siê
z³oto i kadzid³o (od XV/XVI w.),
a tak¿e kredê (od XVIII w.). Wodê
œwiêcono w Jerozolimie ju¿ od
VI w. Napis „K (C) + M + B +
bie¿¹cy rok” jest ró¿nie interpre-
towany: „Kasper, Melchior, Bal-
tazar”, Christus manisionem be-
nedicat (Niech Chrystus mieszka-
nie b³ogos³awi) czy Christus mul-
torum benefactor (Chrystus do-
broczyñc¹ wielu). Zwyczaj niew¹t-
pliwie nawi¹zuje do Ksiêgi Wyj-
œcia (11, 1-13, 16), kiedy to Izra-
elici oznaczali drzwi swoich do-
mostw krwi¹ baranka paschalne-
go. Chrzeœcijanie, znacz¹c poœwiê-
con¹ kred¹ odrzwia swoich miesz-
kañ, prosz¹ Chrystusa o b³ogos³a-
wieñstwo, a tak¿e publicznie wy-
znaj¹ swoj¹ wiarê.
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JAK SIÊ PRZYGOTOWAÆ DO WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ?
Do wizyty duszpasterskiej na-

le¿y przygotowaæ:
– stó³ nakryty bia³ym obrusem,
– krucyfiks i dwie zapalone

œwiece,
– wodê œwiêcon¹ i kropid³o (w

przypadku braku wody œwiêconej
nale¿y wlaæ zwyk³¹ wodê i na po-
cz¹tku kolêdy poprosiæ ksiêdza o
jej poœwiêcenie),

– Pismo Œwiête,
– dzieci i m³odzie¿ w wieku

szkolnym przygotowuj¹ zeszyty
od religii (lepiej przyznaæ siê, ¿e
takowego siê nie posiada ni¿ t³u-
maczyæ, ¿e „po¿yczy³em koledze
do przepisania i mi nie odda³”),

– na drzwiach domu kred¹ pi-
szemy K+M+B 2017 – jest to
widoczny znak dla ksiêdza, ¿e w

tym domu/mieszkaniu mieszkaj¹
katolicy i pragn¹ go przyj¹æ po
kolêdzie,

– brak mo¿liwoœci z³o¿enia ofia-
ry na potrzeby Koœcio³a nie mo¿e
byæ w ¿adnym wypadku powodem
nie przyjêcia ksiêdza po kolêdzie.

Przebieg kolêdy:
– Wypada wyjœæ po ksiêdza lub

poprosiæ s¹siada o przyprowadze-
nie go do naszego domu.

– Wy³¹czamy telewizor i radio
(nawet jeœli to jest Radio Maryja).

– Na chrzeœcijañskie pozdro-
wienie „Niech bêdzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus” odpowiadamy
„na wieki wieków Amen”.

– Przedmioty religijne, które
chcemy poœwiêciæ k³adziemy na

stole/³awie.
– Wszyscy bierzemy udzia³ we

wspólnej modlitwie. Gdy ksi¹dz
kropi nas wod¹ œwiêcon¹ czyni-
my znak krzy¿a.

G³ównym powodem wizyty
duszpasterskiej jest chêæ poznania
parafian, ich problemów oraz ich
opinii na temat funkcjonowania
parafii. Dlatego bardzo wa¿n¹
rzecz¹ w trakcie kolêdy jest szcze-
roœæ w rozmowie z kap³anem.

Je¿eli ktoœ jest nieobecny w
domu (z ró¿nych przyczyn), a ma
¿yczenie wizyty duszpasterskiej,
mo¿e zawsze skontaktowaæ siê z
ksiêdzem Proboszczem aby umó-
wiæ siê na kolêdê w innym, do-
godnym terminie.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Aniela Merici(1474-1540)

Nazwiska mog³aby jej pozaz-
droœciæ niejedna gwiazda filmowa.
Ale Aniela nie by³a gwiazd¹, choæ
jej w³oska uroda i temperament
wzbudza³y zrozumia³e zaintereso-
wanie. Du¿o bardziej podziwiano
jej wyj¹tkow¹ wra¿liwoœæ na po-
trzeby innych, pracowitoœæ i su-
rowe ¿ycie, jakie prowadzi³a z
mi³oœci do Chrystusa.

Urodzi³a siê w Desenzano nad
jeziorem Garda, w otoczeniu piêk-
nych alpejskich szczytów. W dzie-
ciñstwie pas³a byd³o i pomaga³a
w gospodarstwie. Kiedy rodzice
zmarli, zamieszka³a wraz z m³od-
szym bratem u zamo¿nego wuja
w Salo. Mia³a wówczas piêtnaœcie
lat. Wtedy te¿ zosta³a tercjark¹
franciszkañsk¹. Nazywano j¹:
siostr¹ Aniel¹. Po œmierci wuja
wróci³a do Desenzano.

Pewnego dnia przydarzy³o siê
jej coœ bardzo dziwnego. Bêd¹c w
polu, w porze ¿niw, ujrza³a nagle
drabinê ³¹cz¹c¹ niebo z ziemi¹ i
wstêpuj¹cych po niej anio³ów i
m³ode dziewczêta. Wizji tej towa-
rzyszy³o przes³anie, ¿e za³o¿y kie-
dyœ towarzystwo dziewic poœwiê-
conych Bogu. Co na to Aniela?
Przyjê³a przes³anie do wiadomo-
œci i – nadal rozbi³a swoje. To zna-
czy? S³ucha³a prze³o¿onych. A ci
wys³ali j¹ do Brescii. Tam w³¹czy-
³a siê w katolicki ruch odnowy
duchowej i okaza³a siê – fanta-
styczn¹ liderk¹! Tryska³a energi¹
i entuzjazmem, z ³atwoœci¹ nawi¹-

zywa³a kontakty. Szybko ros³o
wiêc grono jej pobo¿nych przyja-
ció³ i przybywa³o… Tak jest, wo-
lontariuszy! Przybywa³o te¿ pra-
cy, gdy¿ czêste wojny pog³êbia³y
nêdzê, równie¿ tê duchow¹. By³a
ju¿ Pani¹ po szeœædziesi¹tce, kie-
dy przyst¹pi³a do realizacji dzie³a
swego ¿ycia. Najpierw jednak,
korzystaj¹c z okazji, wyruszy³a do
Ziemi Œwiêtej. W Rzymie otrzy-
ma³a b³ogos³awieñstwo papie¿a
Klemensa VII i zaraz po powrocie
za³o¿y³a – uwaga –
Towarzystwo Œwiêtej
Urszuli, które zajmo-
wa³o siê wychowa-
niem dziewcz¹t. Bar-
dzo zale¿a³o jej na
tym, aby dziewczêta
by³y w przysz³oœci
œwiêtymi ¿onami
i matkami. Z czasem
Towarzystwo prze-
kszta³ci³o siê w zgro-
madzenie zakonne
(urszulanki). Abso-
lutn¹ nowoœci¹ by³o
w nim to, ¿e kandy-
datki wstêpowa³y do
klasztoru wy³¹cznie
z w³asnej, nieprzymu-
szonej woli, a nie
z woli rodziców czy
opiekunów. Mog³y
wiêc – co niektórych
szokowa³o – decydo-
waæ same o w³asnym
losie!

Aniela wierzy³a, ¿e jej kraj od-
rodzi siê duchowo, jeœli to odro-
dzenie nast¹pi najpierw w rodzi-
nach.

Sprawa ci¹gle aktualna, nie
uwa¿asz?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA STYCZNIOWA

KUPON – KRZY¯ÓWKA STYCZNIOWA

.....................................................................................................................................
imiê i nazwisko dziecka, wiek

.....................................................................................................................................
has³o

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 13 stycznia wrzuciæ do skrzynki.
Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w innym
terminie w zakrystii. Mo¿na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redakcji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl,
umieszczaj¹c w temacie „KRZY¯ÓWKA STYCZNIOWA” (termin: pi¹tek, 13 stycznia).

Losowanie nagród w niedzielê 15 stycznia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Dziœ zapraszam Ciê do rozwi¹zania œwi¹tecznej krzy¿ówki. Po odgadniêciu hase³ zwi¹zanych z Bo¿ym
Narodzeniem, odczytaj has³o. Zastanów siê w czyim towarzystwie mo¿esz robiæ to, o czym mówi has³o?
Powodzenia!

opr. E. H.-G.

1. Imiê jednego z trzech króli.
2. Wigilijny „chleb”.
3. Imiê jednego z trzech króli.
4. Wyruszyli w ni¹ Józef i brzemienna Maryja.
5. Józef, Maryja i Jezus – to œwiêta …
6. Na wigilijnym stole – w barszczu.
7. Imiê taty Jezusa.
8. Imiê jednego z trzech króli.
9. Karp lub œledŸ.
10. Le¿y pod choink¹.
11. Ze skrzyd³ami – czêsto gra na flecie.
12. Ustawiana przy choince – ze Œwiêt¹ Rodzin¹,
      pasterzami i anio³ami.
13. Miejsce, w którym urodzi³ siê Jezus.
14. Imiê Mamy Jezusa.
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INTENCJE MSZALNE
1 stycznia, druga niedziela po Narodzeniu Pañskim – uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi

800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Mieczys³awa PaŸdzior
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Mieczys³aw (m) Drahan
1200 + Mieczys³aw ¯urawiñski
1800 + Genowefa Koz³owska – 1 gregorianka
2000 W intencji Parafian

2 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                               *
900 + Genowefa Koz³owska – 2 gregorianka

3 stycznia, wtorek                                                                                                                         *
900 + Genowefa Koz³owska – 3 gregorianka

4 stycznia, œroda                                                                                                                             *
900 + Genowefa Koz³owska – 4 gregorianka

5 stycznia, czwartek                                                                                                                          *
900 + Genowefa Koz³owska – 5 gregorianka

6 stycznia, pi¹tek – Objawienie Pañskie                                                                                                         *
800 + Genowefa Koz³owska – 6 gregorianka
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 W intencji Parafian
1800 Za wszystkie Ró¿e ¯ywego Ró¿añca
2000

7 stycznia, sobota                                                                                                                               *
900 + Genowefa Koz³owska – 7 gregorianka
1800

8 stycznia, niedziela – œwiêto Chrztu Pañskiego                                                                                                  *
800

900 + Lucjan Po³aczewski; ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Piotra i Jakuba z racji urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zbigniewa i Krystyny z okazji urodzin
2000 + Genowefa Koz³owska – 8 gregorianka

9 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                              *
900 + Genowefa Koz³owska – 9 gregorianka

10 stycznia, wtorek                                                                                                                       *
900 + Genowefa Koz³owska – 10 gregorianka

11 stycznia, œroda                                                                                                                             *
900 + Genowefa Koz³owska – 11 gregorianka

12 stycznia, czwartek                                                                                                                       *
900 + Genowefa Koz³owska – 12 gregorianka

13 stycznia, pi¹tek                                                                                                                        *
900 + Genowefa Koz³owska – 13 gregorianka

14 stycznia, sobota                                                                                                                                       *
900 + Genowefa Koz³owska – 14 gregorianka
1800 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; ++ Zofia, Antoni Zuber

   ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 stycznia

(wtorek)
po Mszy œw. na godz. 900
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15 stycznia, druga niedziela w ci¹gu roku                                                                                       *
800 ++ Julia, Helena, Janina, Henryk, Józef (m)
900 + Petronela Ruszczyk – 18 rocznica œmierci; + Marian Z¹bek; ++ Stanis³aw (m), Kazimierz,

    Stanis³awa (f), W³adys³aw (m), Mariusz Ruszczyk
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Ani Karpio z okazji 9. rocznicy urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Genowefa Koz³owska – 15 gregorianka
2000

16 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                        *
900 + Genowefa Koz³owska – 16 gregorianka

17 stycznia, wtorek                                                                                                                        *
900 + Genowefa Koz³owska – 17 gregorianka

18 stycznia, œroda                                                                                                                     *
900 + Genowefa Koz³owska – 18 gregorianka

19 stycznia, czwartek                                                                                                                      *
900 + Genowefa Koz³owska – 19 gregorianka

20 stycznia, pi¹tek                                                                                                                     *
900 + Genowefa Koz³owska – 20 gregorianka

21 stycznia, sobota                                                                                                                            *
800 + Genowefa Koz³owska – 21 gregorianka
1800 + Antoni Steckiewicz – 17 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Teœciowie

22 stycznia, trzecia niedziela w ci¹gu roku                                                                                              *
800 + Józefa (f) – 15 rocznica œmierci; ++ Boles³aw (m), Wojciech Z¹bek
900 + W³adys³aw (m), Irena Baran – 1 rocznica œmierci; + Kazimierz Fo³ta – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Magdaleny w 23. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
1200 W intencji Parafian
1800 + Genowefa Koz³owska – 22 gregorianka
2000

23 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                          *
900 + Genowefa Koz³owska – 23 gregorianka

24 stycznia, wtorek                                                                                                                                   *
900 + Genowefa Koz³owska – 24 gregorianka

25 stycznia, œroda – œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a, Aposto³a                                                                *
900 + Genowefa Koz³owska – 25 gregorianka

26 stycznia, czwartek – wspomnienie œw. biskupów Tymoteusza i Tytusa                                           *
900 + Genowefa Koz³owska – 26 gregorianka

27 stycznia, pi¹tek                                                                                                                          *
900 + Genowefa Koz³owska – 27 gregorianka

28 stycznia, sobota                                                                                                                          *
900 + Genowefa Koz³owska – 28 gregorianka
1800 + Józef (m) Zawadzki – 1 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Rodzeñstwo z obu stron

29 stycznia, czwarta niedziela w ci¹gu roku                                                                                  *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 + Stanis³awa (f) Najda – 20 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 W intencji Parafian
1800 + Genowefa Koz³owska – 29 gregorianka
2000

30 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                 *
900 + Genowefa Koz³owska – 30 gregorianka – zakoñczenie

31 stycznia, wtorek                                                                                                                           *
900 ++ Alfreda, Hipolit, Mieczys³awa (f)
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KRONIKA PARAFIALNA
W grudniu przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Kasjan OLSZOWSKI
Teodor SMOLIÑSKI
Magdalena £UCZYÑSKA
Hanna SPITALNIAK

W grudniu zmarli

+ Marta ¯AK
+ Jacentyna POMYKA£A
+ s. Teofania
+ Józef KORNIAK

Módlmy siê o Niebo dla nich.GRUPA BIBLIJNA
W okresie kolêdowym

spotkania Grupy Biblijnej
s¹ zawieszone.

Pierwszy numer naszej „Gazetki dla Wszystkich” ukaza³ siê na Œwiêta
Narodzenia Pañskiego 2011 roku. Nastêpny numer – lutowy – bêdzie
ju¿ numerem setnym!

Na przestrzeni tych kilku ju¿ lat sk³ad naszego zespo³u redakcyjnego
zmienia³ siê z wielu ró¿nych powodów. Zespó³ redakcyjny to kilka osób,
które s¹ bardzo zaanga¿owane w wyszukiwanie i opracowywanie tema-
tów. Wszyscy pracujemy jako wolontariusze lub mo¿e pasjonaci i daje
nam to wiele satysfakcji. Chêtnie przyjmiemy do naszego grona nowych
redaktorów lub korespondentów. Warto wiêc zastanowiæ siê i spróbo-
waæ pracy w zespole redakcyjnym. Mo¿na zaprosiæ kole¿anki i kole-
gów.

Zachêcamy do pisania, sugerowania tematów, do pracy przy udosko-
nalaniu form naszej gazetki. Chêtnych prosimy o kontakt mailowy
z redakcj¹:

gazetka-dla-wszystkich@wp.pl
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