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Niech w tym œwi¹tecznym czasie, gdy niebo ³¹czy siê z ziemi¹,
a œwiat zdumiony staje wobec Œwiêtej Tajemnicy, radosna nowina moc-
no zabrzmi w Waszych sercach i wœród Waszych najbli¿szych. Niech
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ dla Was czasem prawdziwej radoœci.

Niech Pan Bóg w nadchodz¹cym roku udziela Wam si³y i swego
b³ogos³awieñstwa!

Duszpasterze i Redakcja
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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Chrzeœcijanin nie mo¿e

¿yæ bez Eucharystii

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Zaczynamy dzisiaj now¹ seriê
katechez, która skieruje spojrze-
nie na „serce” Koœcio³a, czyli Eu-
charystiê. Dla nas, chrzeœcijan,
podstawowe znaczenie ma zrozu-
mienie wartoœci i sensu Mszy
Œwiêtej, aby coraz pe³niej prze-
¿ywaæ nasz¹ relacjê z Bogiem.

Nie mo¿emy zapomnieæ o wiel-
kiej liczbie chrzeœcijan, którzy na
ca³ym œwiecie na przestrzeni
dwóch tysiêcy lat historii stawiali
opór, a¿ po œmieræ, aby broniæ
Eucharystii oraz o tych, którzy
tak¿e dzisiaj nara¿aj¹ swe ¿ycie,
aby uczestniczyæ w niedzielnej
Mszy œw. W roku 304, podczas
przeœladowañ Dioklecjana, grupa
chrzeœcijan z Afryki Pó³nocnej
zosta³a zaskoczona podczas spra-
wowania Mszy œw. w jednym
z domów i aresztowana. Prokon-
sul rzymski zapyta³ ich dlaczego
to uczynili, wiedz¹c, ¿e jest to ab-
solutnie zabronione. Odpowie-
dzieli: „bez niedzieli nie mo¿emy
¿yæ”, co mia³o znaczyæ – nie mo-
¿emy ¿yæ, nasze chrzeœcijañskie
¿ycie zamar³oby, gdybyœmy nie
mogli sprawowaæ Eucharystii.

Istotnie Jezus powiedzia³ swo-
im uczniom: Je¿eli nie bêdziecie
spo¿ywali Cia³a Syna Cz³owie-

czego i nie bêdziecie
pili Krwi Jego, nie bê-
dziecie mieli ¿ycia
w sobie. Kto spo¿ywa
moje Cia³o i pije moj¹
Krew, ma ¿ycie wiecz-
ne, a Ja go wskrzeszê

w dniu ostatecznym (J 6, 53-54).
Ci pó³nocnoafrykañscy chrze-

œcijanie zostali zabici, z powodu
Eucharystii. Zostawili nam œwia-
dectwo, ¿e mo¿na wyrzec siê ¿ycia
ziemskiego z powodu Eucharystii,
poniewa¿ daje nam ona ¿ycie
wieczne, czyni¹c nas uczestnika-
mi zwyciêstwa Chrystusa nad
œmierci¹. Œwiadectwo to jest wy-
zwaniem dla nas wszystkich i do-
maga siê odpowiedzi na pytanie,
co dla ka¿dego z nas oznacza udzia³
w ofierze Mszy œw. i przystêpo-
wanie do Sto³u Pañskiego. Czy
szukamy tego Ÿród³a „wody wy-
tryskaj¹cej”, by mieæ ¿ycie wiecz-
ne? Czyni¹cej z naszego ¿ycia du-
chow¹ ofiarê uwielbienia i dziêk-
czynienia, sprawiaj¹c¹ ¿e jesteœmy
jednym cia³em w Chrystusie? To
jest najg³êbszy sens Œwiêtej Eucha-
rystii, która oznacza „dziêkczynie-
nie”: dziêkczynienie Bogu Ojcu,
Synowi i Duchowi Œwiêtemu, któ-
ry nas ogarnia i przemienia
w swojej komunii mi³oœci.

Sobór Watykañski II by³ silnie
o¿ywiony pragnieniem doprowa-
dzenia chrzeœcijan do zrozumienia
wspania³oœci wiary i piêkna spo-
tkania z Chrystusem. Z tego po-
wodu trzeba by³o najpierw, z po-
moc¹ Ducha Œwiêtego, dokonaæ
odpowiedniego odnowienia litur-

gii, bo Koœció³ nieustannie z niej
¿yje i dziêki niej siê odnawia.

G³ównym tematem, który pod-
kreœlali ojcowie soborowi, jest for-
macja liturgiczna wiernych, nie-
zbêdna do prawdziwej odnowy.
To równie¿ jest celem tej kateche-
zy: wzrastaæ w poznaniu wielkie-
go daru, który da³ nam Bóg w Eu-
charystii.

Eucharystia jest cudownym
wydarzeniem, w którym uobecnia
siê Jezus Chrystus, nasze ¿ycie.
Uczestnictwo we Mszy œwiêtej to
„prze¿ywanie po raz kolejny Mêki
i zbawczej œmierci Pana. Jest to
teofania: Pan uobecnia siê na o³-
tarzu, aby byæ ofiarowanym Ojcu
dla zbawienia œwiata” (Homilia
podczas Mszy œw., Dom Œwiêtej
Marty, 10 lutego 2014 r.). Pan
jest tam, z nami, obecny. Ale cza-
sami idziemy na Mszê œw., patrzy-
my na to, co siê dzieje, plotkuje-
my miêdzy sob¹, podczas gdy ka-
p³an celebruje Eucharystiê, ale my
nie celebrujemy blisko niego. Ale¿
tu jest Pan. Jeœli przyszed³by tutaj
prezydent Republiki albo jakaœ
wa¿na osoba na œwiecie, mo¿e-
my byæ pewni, ¿e wszyscy byliby-
œmy blisko tej osoby, chcielibyœmy
j¹ pozdrowiæ. Ale pomyœl, kiedy
idziemy na Mszê œw. to jest tam
obecny Pan. A ty jesteœ rozpro-
szony, krêcisz siê. To jest Pan.
Warto o tym pomyœleæ. – „Ale¿
Ojcze, Msze œw. s¹ nudne!”. –
„Có¿ mówisz: ¿e Pan jest nudny?”
– „Nie, Msza nie jest nudna, ale
ksiê¿a”. Trzeba ¿eby ksiê¿a siê
nawrócili. Ale Pan jest tutaj obec-
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ny! Czy to jasne? Nie zapominaj-
cie o tym. Uczestnictwo we Mszy
œwiêtej to prze¿ywanie po raz ko-
lejny Mêki i zbawczej œmierci
Pana.

Spróbujmy teraz zadaæ sobie
kilka prostych pytañ. Na przyk³ad,
dlaczego czynimy znak Krzy¿a
i dokonujemy aktu pokuty na po-
cz¹tku Mszy œw.? W tym miejscu
chcia³bym dokonaæ jeszcze jednej
dygresji. Czy widzieliœcie jak
¿egnaj¹ siê dzieci? Czasami robi¹
to byle jak. A w ten sposób za-
czyna siê Msza œw., w ten sposób
zaczyna siê ¿ycie, w ten sposób
zaczyna siê dzieñ. To ma ozna-
czaæ, ¿e zostaliœmy odkupieni
przez krzy¿ Chrystusa. Patrzcie na
dzieci i uczcie je dobrze czyniæ
znak krzy¿a. A te czytania mszal-
ne, dlaczego tam s¹? Dlaczego
w niedzielê czytane s¹ trzy tek-
sty, w inne dni dwa, dlaczego tam
s¹ i co oznacza czytanie mszalne?
Dlaczego s¹ czytane i jaki maj¹
z tym zwi¹zek? Albo, dlaczego
w pewnym momencie kap³an,
który przewodniczy celebracji,
mówi: „W górê serca?”. Nie
mówi: „w górê nasze telefony ko-
mórkowe!”, ¿eby zrobiæ zdjêcie.

Nie! To straszne! Jestem bardzo
smutny, kiedy celebrujê Mszê œw.
tutaj na placu, albo w bazylice
i widzê wiele telefonów komór-
kowych wzniesionych w górê. Nie
tylko wiernych, ale tak¿e niektó-
rych ksiê¿y a nawet biskupów.
Ale¿ proszê was: Msza œw. nie jest
spektaklem! To wyjœcie na spotka-
nie z mêk¹ i zmartwychwstaniem
Pana. Dlatego kap³an mówi:
„W górê serca!”. Co to znaczy?
Zapamiêtajcie – ¿adnych telefo-
nów komórkowych!

Bardzo wa¿ny jest powrót do
rzeczy podstawowych, ponowne
odkrycie tego, co jest istotne, po-
przez to, czego dotykamy i co wi-

dzimy w celebracji sakramentów.
Proœba œwiêtego Tomasza aposto³a
(por. J 20,25), by zobaczyæ i do-
tkn¹æ ran gwoŸdzi w ciele Jezusa,
jest pragnieniem aby móc jakoœ
„dotkn¹æ” Boga, aby Mu uwierzyæ.
To o co œw. Tomasz prosi Pana
jest tym, czego potrzebujemy
wszyscy: zobaczyæ Go i dotkn¹æ,
aby móc Go rozpoznaæ. Sakra-
menty wychodz¹ naprzeciw tej
ludzkiej potrzebie. Sakramenty,
a zw³aszcza celebracja euchary-
styczna, s¹ znakami Bo¿ej mi³o-
œci, uprzywilejowanymi drogami,
aby z Nim siê spotkaæ.

Poprzez tê katechezê, chcia³-
bym wraz z wami na nowo od-
kryæ piêkno ukryte w celebracji eu-
charystycznej a które, gdy zosta-
nie ods³oniête, nadaje pe³ny sens
¿yciu ka¿dego z nas. Niech Matka
Bo¿a towarzyszy nam na tym no-
wym odcinku drogi. Dziêkujê.

8 listopada 2017,
Watykan, Plac Œw. Piotra

niedziela.pl/artykul/32127/Franci-
szek-chrzescijanin-nie-moze-zyc-bez

Cykl katechez poœwiêconych Eucharystii
dostêpny równie¿ na stronie

papiez.wiara.pl/Franciszek/Katechezy
oprac. Joanna Widawska

Od XV/XVI wieku w uroczystoœæ Objawienia
Pañskiego Koœció³ œwiêci³ z³oto i kadzid³o. po-
œwiêcenie kredy wprowadzono w XVIII wieku.
W niektórych krajach, równie¿ w Polsce, poœwiê-
con¹ tego dnia kred¹ wypisuje siê na drzwiach
wejœciowych domów katolickich:

K + M + B + 2018
S¹ to trzy pierwsze litery ³aciñskich s³ów, ozna-

czaj¹cych: Chrystus mieszkanie b³ogos³awi, lub
– wed³ug innego wyjaœnienia – s¹ to pierwsze
litery przypuszczalnych imion trzech mêdrców:
Kacpra, Melchiora i Baltazara.
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Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA– ALJUSTREL
Zaczê³o siê w Aljustrel?
W paŸdzierniku 2017 roku mi-

nê³a 100 rocznica objawieñ
w Fatimie. Wiemy, ¿e Matka Bo¿a
przekaza³a je trojgu pastuszkom
mieszkaj¹cym w Aljustrel w Por-
tugalii i znamy ich treœæ.

Dawniej Aljustrel by³o jedn¹
z wiosek – osad le¿¹cych w para-
fii Fatima. Wokó³ rozpoœciera³y siê
gaje oliwne i skaliste pastwiska
roz³o¿one na niewielkich wzgó-
rzach. Pomiêdzy nimi le¿a³y mniej-
sze i wiêksze doliny, z których
jedn¹ nazwano Cova da Iria –
Dolina Pokoju. To w³aœnie miej-
sce, pole nale¿¹ce do rodziców
£ucji dos Santos wybra³o Niebo,
by pokazaæ œwiatu niezwyk³e prze-
s³anie, okreœlane przez niektórych
mianem „najwa¿niejszego obja-
wienia XX wieku”.

To „pole” jest teraz piêknym
placem otoczonym wspania³ymi
budowlami, bardzo szybko wznie-
sionymi przez ludzi po zakoñcze-
niu objawieñ. W roku 1917
wzniesiono postument z figur¹
Matki Bo¿ej. Zgodnie z proœb¹
Maryi, zbudowano kaplicê. Potem
powsta³y: Bazylika Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej, Dom Re-
kolekcyjny, Bazylika
Trójcy Przenajœwiêtszej
oraz droga pokuty.  Dro-
ga pokuty, to betonowy
chodnik, który prowadzi
od Bazyliki Trójcy Prze-
najœwiêtszej do Kaplicy
Objawieñ. Pielgrzymi
przemierzaj¹ go na ko-
lanach z modlitw¹ i ró-
¿añcem w rêku. Droga
koñcz¹ca siê obejœciem

na klêczkach figury Matki Bo¿ej
Fatimskiej, jest aktem pokory
i pokuty oraz pami¹tk¹ pewnego
wydarzenia z dziejów rodziny dos
Santos.

Bêd¹c w Fatimie, wraz z inny-
mi pielgrzymami, mia³am okazjê
byæ w tych wszystkich miejscach,
ws³uchaæ siê w ciszê oliwkowych
gajów, spacerowaæ w¹skimi i ka-
mienistymi dró¿kami, które dzie-
ci przemierza³y bardzo czêsto id¹c
na wypas z owcami i na spotka-
nie z Maryj¹. Jej orêdzie przeka-
zane dzieciom by³o przez nie
w ró¿nym stopniu rozumiane.
Hiacynta Marto widzia³a i s³ysza-
³a Maryjê, ale by³a najm³odsza
i nie do koñca rozumia³a jego zna-
czenia. Franciszek Marto, brat
Hiacynty, tylko widzia³ Matkê
Bo¿¹, ale Jej nie s³ysza³. Jedynie
£ucja dos Santos widzia³a, s³ysza-
³a i rozumia³a, co wiêcej – rozma-
wia³a z Maryj¹. I to jej, najstar-
szej z dzieci, przypad³a rola prze-
kazania ludziom objawieñ Matki
Bo¿ej.

Zwiedzaj¹c Fatimê, modl¹c siê
w sanktuarium, czy Kaplicy Obja-
wieñ, nie mogliœmy pomin¹æ ro-

dzinnej miejscowoœci, w której
pastuszkowie przyszli na œwiat,
czyli Aljustrel.

Jej mieszkañcy byli ze sob¹ bar-
dzo zwi¹zani i z¿yci. £¹czy³a ich
wspólna praca, prze¿ywanie pór
roku, œwi¹t. Zakoñczenie prac
wykonywanych w domu, czy
w polu, przy zbiorach: oliwek, wi-
nogron oraz po ¿niwach, by³o
okazj¹ do wspólnych zabaw i bie-
siadowania. W swoich wspomnie-
niach siostra £ucja bardzo du¿o
pisa³a o ¿yciu najbli¿szych, o po-
wo³aniu i wartoœciach rodziny.
Wzrasta³a w spokoju, otoczona
ich mi³oœci¹.

Wœród nielicznych, istniej¹cych
do dziœ budynków z czasów obja-
wieñ znajdujemy – odrestaurowa-
ne domy, w których urodzili siê
i mieszkali pastuszkowie. By³am
w tych domach, pozna³am otocz-
nie, w którym ¿y³y dzieci, widzia-
³am ³ó¿ko, na którym spa³a £ucja,
pokój z warsztatem tkackim, kuch-
niê, w której pomaga³a rodzicom
przygotowaæ posi³ek i pewnie ko-
morê – magazyn, w którym prze-
chowywano oliwê, orzechy, owo-
ce i inne zbiory zebrane z pola

w Cova da Iria, zanim
uprawy zniszczone zosta-
³y przez nap³ywaj¹cych lu-
dzi, ciekawych objawieñ
Matki Bo¿ej. Mog³am po-
czuæ atmosferê pokoju,
prze¿yæ i mo¿e pe³niej
zrozumieæ przekazane
orêdzie.

Któregoœ dnia Maria
Rosa – matka £ucji – za-
chorowa³a. By³o to spo-
wodowane zmartwieniem

Aljustrel
Rodzinny dom sta³ siê oczekiwaniem.
Proste czynnoœci prowadz¹ do szczêœcia,
które niewielu potrafi zrozumieæ.
Têsknota i ufnoœæ splataj¹ siê
z codziennym rytua³em dnia,
Lecz ju¿ nie tym samym, co zna³eœ przed chwil¹.
Pod¹¿aæ z odwag¹ do Cova da Iria,
to rodzinny dom
uczyniæ zarzewiem wiary niez³omnej.
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NA KOLANACH
– Œwiadectwo

i niepokojem o los rodziny,
gdy¿ kurczy³y siê ich dochody.
Sprzedali owce, bo pastwisko
nie dawa³o im ju¿ po¿ywienia.
Ludzie zniszczyli, zadeptali te¿
uprawy polowe, a ich zwierzê-
ta poobgryza³y drzewka owo-
cowe. Rodzeñstwo obwinia³o
£ucjê o tê sytuacjê. Jedna
z sióstr powiedzia³a, ¿eby £ucja
posz³a teraz na miejsce obja-
wieñ i powiedzia³a Matce Bo-
¿ej, aby Ta uzdrowi³a ich mat-
kê, bo to przez objawienia ca³a
rodzina prze¿ywa te trudnoœci.
Niektórzy mieszkañcy wioski
równie¿ ponosili straty i za to
obwiniali £ucjê.

Zrozpaczona £ucja posz³a
do Cova da Iria.  Z Aljustrel na
miejsce spotkana z Maryj¹ sz³a
na kolanach.  Podczas tej dro-
gi modli³a siê i prosi³a Maryjê
o uzdrowienie swojej matki.

Obieca³a Maryi, ¿e jeœli tak
siê stanie, to ona w podziêce
przyprowadzi do Matki Bo¿ej
wszystkie biedne dzieci z okoli-
cy. Kiedy wróci³a do domu,
matka siedzia³a ju¿ na ³ó¿ku
i prosi³a o coœ do jedzenia.
Szybko wraca³a do zdrowia
i wkrótce ca³a rodzina Santos,
zebrane przez £ucjê biedne dzie-
ci i wielu mieszkañców z Alju-
strel na kolanach przeszli do
Cova da Iria dziêkowaæ Maryi
za cud uzdrowienia.

T¹ w³aœnie drogê, po specjal-
nie wy³o¿onych równych p³y-
tach, mo¿e przejœæ ka¿dy z nas.
Mo¿na za³o¿yæ na kolana spe-
cjalne ochraniacze i przejœæ od
Bazyliki Trójcy Przenajœwiêtszej
na miejsce objawieñ. Wystarczy
tylko chcieæ przejœæ, ale czy wy-
starczy nam wiary i nadziei, ¿e

to przejœcie coœ zmieni?
Ma³gorzata Machoñ

Moja kole¿anka, w 100 rocz-
nicê objawieñ, odby³a pielgrzym-
kê do Fatimy. Uda³a siê tam spe-
cjalnie by prosiæ o uzdrowienie,
o pomyœln¹ operacjê nóg dla swo-
jej niepe³nosprawnej córeczki
Alinki. W codziennych Mszach
œwiêtych, prywatnych modli-
twach, ofiarowa³a Matce Bo¿ej
swój ból i swoje nadzieje. Mi³oœæ
do dziecka sprawi³a, ¿e czterokrot-
nie, na kolanach, bez ochrania-
czy, przesz³a drogê od Bazyliki
Trójcy Przenajœwiêtszej do Kapli-
cy Objawieñ, gdzie Maryja wiek
temu objawi³a siê trojgu pastusz-
kom.

Jakiœ czas przed wyjazdem do
Fatimy, rozpoczê³a starania, aby
zebraæ potrzebne pieni¹dze na
operacjê. Do pomocy w³¹czyli siê
przyjaciele, znajomi, wspó³pra-

cownicy, ale pieniêdzy by³o ci¹-
gle za ma³o. Niepokój, czêste za-
biegi rehabilitacyjne na terenie
kraju, za które te¿ trzeba p³aciæ,
nie pozwala³y jej na odpoczynek,
nie pozwala³y na wyciszenie…

W niedzielê, przed Msz¹ œw.
przyst¹pi³a do spowiedzi, przyjê-
³a Komuniê œwiêt¹. W poniedzia-
³ek zmar³a.

Kilka dni póŸniej fundacja zbie-
raj¹ca pieni¹dze na rzecz Alinki
zarejestrowa³a ³¹cznie wp³aty po-
zwalaj¹ce na realizacjê pierwszej
operacji w Niemczech w zaplano-
wanym terminie…

Mo¿na powiedzieæ, ¿e „niezba-
dane s¹ wyroki Bo¿ej Opatrzno-
œci”. Nie wiemy, dlaczego tak siê
sta³o? Czy matka zap³aci³a cenê
¿ycia za powrót do zdrowia swo-
jego dziecka? Dlaczego jej poœwiê-

cenie, trud i ból przejœcia na kola-
nach, nie wokó³ o³tarza, nie
wokó³ figury, ale na oczach in-
nych pielgrzymów przejœcie wie-
lometrowej drogi, nie przynios³y
– po ludzku myœl¹c – szczêœliwe-
go zakoñczenia dla ca³ej jej rodzi-
ny? Czy wierzymy, czy zaczyna-
my w¹tpiæ i os¹dzaæ: kto zyska³,
a kto straci³?

Je¿eli wierzymy, to konse-
kwentnie, w tej trudnej i drama-
tycznej sytuacji powiemy, jak Je-
zus w Ogrójcu: Ojcze, niech siê
dzieje wola Twoja. Jedno jest tyl-
ko pewne, ¿e nie potrafimy zro-
zumieæ, jakimi drogami Bóg nas
prowadzi, a przecie¿ tylko Bóg,
nawet ze z³a, potrafi wyprowadziæ
dobro.

MM

Dom œw.£ucji – krosno tkackie
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VIII WROC£AWSKI ORSZAKTRZECH KRÓLI
Czy ktoœ z naszych parafian

uczestniczy³ w Orszaku Trzech
Króli? Ja tak. Wzruszam siê wi-
dz¹c nieprzebrane t³umy rodziców
z dzieæmi. Tysi¹ce rozeœmianych
dzieciêcych twarzy. To jest widok
niespotykany i niezapomniany.

Uczestnicy Orszaku od najm³od-
szych do najstarszych poprzebie-
rani s¹ za anio³y, pastuszków,
damy dworu, rycerzy lub inne po-
staci „z epoki”. Ca³e rodziny w³¹-
czaj¹ siê do tej przepiêknej trady-
cji, daj¹c tym samym fantastycz-
ne i wyj¹tkowe œwiadectwo naszej
wiary. Z ka¿dym rokiem Orszak
powiêksza siê. Uczestnikom tra-
dycyjnie ju¿ rozdawane s¹ orsza-
kowe korony, œpiewniki, naklej-
ki. W tym roku radosny i rozœpie-
wany kolêdowo Orszak Trzech
Króli wyruszy 6 stycznia o godzi-
nie 1230 z Ostrowa Tumskiego
i przemaszeruje tradycyjn¹ tras¹
do Rynku (przez most Piaskowy,
ul. œw. Katarzyny, ul. O³awsk¹ do
Rynku). Orszak poprowadz¹ Trzej
Mêdrcy symbolizuj¹cy trzy konty-
nenty – Europê, Azjê i Afrykê,
otoczeni dzieciêc¹ œwit¹ i rycerza-
mi. Po drodze czekaj¹ na uczest-
ników jase³kowe scenki i niespo-
dzianki.

Uczestnikom Orszaku w tym
roku ma towarzyszyæ policyjna
orkiestra dêta (jeœli nie bêdzie pa-
da³o). W zwi¹zku z tym, ¿e w roku
2018 bêdziemy obchodziæ 100-
lecie odzyskania niepodleg³oœci,
organizatorzy zaplanowali udzia³
aktorów – postaci z historii i kul-
tury polskiej. Ponadto w Orszaku
spotkamy Latarnika Wroc³awskie-

go, postaæ charakterystyczn¹ dla
naszego miasta i dla Ostrowa Tum-
skiego. Latarnik bowiem niesie
œwiat³o, maj¹ce symboliczny cha-
rakter – Jezusa Œwiat³oœci Wiecz-
nej.

Na wroc³awski Rynek maj¹
przybyæ kolêdnicy z zaœnie¿onych
Beskidów, gdzie od pokoleñ kul-
tywowane s¹ tradycje Bo¿onaro-
dzeniowe. Zaœpiewamy z nimi ra-
dosne Gloria in excelsis deo przy
akompaniamencie rzadkich instru-
mentów muzycznych. Po z³o¿eniu
darów przez Trzech Króli przed
Dzieci¹tkiem Jezus odbêdzie siê
koncert kolêd w wykonaniu wro-
c³awskiego zespo³u Agaliasis,
a radosne i wspólne kolêdowanie
zakoñczy koncert Arki Noego.

A tak o Orszaku powiedzia³
Arcybiskup Józef Kupny:

Tegoroczny Orszak wpisuje siê
w has³o roku duszpasterskiego,
które brzmi: „IdŸcie i g³oœcie”. To
s³owa samego Jezusa, którymi
przestrzega³ On swoich uczniów

przez popadaniem w marazm
i zniechêcenie. Zachêca³ nato-
miast do bycia ci¹gle w drodze
i dzielenia siê swoj¹ wiar¹ z in-
nymi. Potraktujmy nasze uczest-
nictwo w takich piêknych jase³-
kach – jakimi niew¹tpliwie jest
Orszak Trzech Króli – jako wpro-
wadzanie w czyn s³ów Zbawicie-
la. Wychodzimy, by og³aszaæ
wszystkim, ¿e Jezus jest naszym
Panem!

Jak co roku w trakcie trwania
Orszaku odbêdzie kwesta pod ha-
s³em „Dar Mêdrców” prowadzo-
na przy wspó³pracy z Wroc³awsk¹
Caritas. Zebrane fundusze zostan¹
przeznaczone na odnowienie ja-
d³odajni Caritas przy ul. S³owiañ-
skiej, która wydaje codziennie 500
posi³ków.

Do zobaczenia na Orszaku
Trzech Króli 6 stycznia 2018
roku.

Oprac. Irena Surma
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Przed wieloma miesi¹cami
ksi¹dz biskup Edward Janiak, po
zasiêgniêciu opinii Kolegium Kon-
sultorów, Rady Kap³añskiej, Ka-
pitu³y Katedralnej i Kapitu³y Ba-
zyliki Kolegiackiej, czyli Sanktu-
arium œw. Józefa, zwróci³ siê do
Ojca Œwiêtego Franciszka z
proœb¹ o og³oszenie Roku Œwiê-
tego Józefa Kaliskiego. Po wielu
przemyœleniach i modlitwach pa-
pie¿ podj¹³ decyzjê. Z radoœci¹
przychyli³ siê do proœby biskupa
kaliskiego i ustanowi³ Nadzwyczaj-
ny Rok Œwiêtego Józefa Kaliskie-
go, który bêdzie trwaæ od Pierw-
szej Niedzieli Adwentu 2017 r. do
6 stycznia 2019 r., czyli do œwiê-
ta Objawienia Pañskiego.

Nadzwyczajny Rok œw. Józefa
zosta³ zainaugurowany w
sobotê 2 grudnia 2017
r. Eucharysti¹ sprawo-
wan¹ w imieniu papie¿a
Franciszka przez arcybi-
skupa Salvatore Pennac-
chio, nuncjusza apostol-
skiego w Polsce – oczy-
wiœcie w Kaliskim Sank-
tuarium. Dla uczestnicz¹-
cych w tej Mszy œw. oso-
bom konsekrowanym i
wiernym œwieckim udzie-
lone zosta³o papieskie
b³ogos³awieñstwo wraz z
do³¹czonym odpustem zu-
pe³nym. Coœ nas ominê-
³o, poniewa¿ nas tam
wtedy nie by³o… Mo¿e-
my œmia³o powiedzieæ, ¿e
mamy drug¹ szansê! War-
to zapoznaæ siê, jakie s¹
warunki uzyskania odpu-
stu zupe³nego zwi¹zane-
go z Nadzwyczajnym Ro-
kiem œw. Józefa.

Po pierwsze – nawie-

ROK ŒWIÊTEGO JÓZEFA KALISKIEGO
gwarantuj¹, ¿e w mo¿liwie najbli¿-
szym czasie zadoœæuczyni¹ trzem
zwyk³ym warunkom odpustu.

W ci¹gu roku do kaliskiej bazy-
liki przybywaæ bêd¹ wierni œwiec-
cy, osoby konsekrowane, grupy
duszpasterskie, m³odzie¿. Spotka-
nia bêd¹ odbywaæ siê w ka¿d¹ so-
botê. Rozpoczynaæ je bêdzie kon-
ferencja o œw. Józefie (godz. 1100),
a w po³udnie sprawowana bêdzie
uroczysta Msza Œw. z homili¹ i za-
wierzeniem œw. Józefowi. Spotka-
nie zakoñczy wspólna agapa. Jak
zapewnia ksi¹dz pra³at Jacek Plota
– kustosz Sanktuarium œw. Józefa
w Kaliszu, ksiê¿a bêd¹ codziennie
do dyspozycji pielgrzymów z ca-
³ej Polski. Ka¿dego dnia bêdzie
mo¿na skorzystaæ z sakramentu

pokuty w sta³ym konfesjo-
nale.

Na fotografii – cudow-
ny obraz Œwiêtej Rodziny
z kolegiaty Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny,
w którym szczególn¹ czeœæ
odbiera œw. Józef, zwany
Kaliskim. Tamtejsze sank-
tuarium to nie tylko czêœæ
sakralna, ale tak¿e mu-
zeum i miejsce pamiêci
wiêŸniów obozu Dachau
zlokalizowane w podzie-
miach œwi¹tyni.

Wiele osób zastanawia
siê, dlaczego to w³aœnie œw.
Józef zosta³ patronem
roku? Co kryje w sobie ta
postaæ? Na to pytanie od-
powiedzi bêdziemy mogli
poszukaæ w nastêpnym nu-
merze gazetki parafialnej.

oprac.
El¿bieta Hoffmann-Guzik

dzenie Kaliskiego Sanktuarium w
trakcie trwania Nadzwyczajnego
Roku œw. Józefa, a szczególnie
udzia³ w uroczystoœciach jubile-
uszowych przed Cudownym Ob-
razem. Po drugie – spe³nienie tzw.
warunków zwyczajnych: odbycie
spowiedzi sakramentalnej, przyjê-
cie Komunii Œwiêtej oraz modli-
twa w intencjach Ojca Œwiête-
go. Ludzie starsi, chorzy lub z ja-
kichœ innych przyczyn nie mog¹-
cy osobiœcie nawiedziæ Sanktu-
arium, mog¹ uzyskaæ odpust zu-
pe³ny modl¹c siê przed obrazem
œw. Józefa oraz ofiaruj¹c swoje
cierpienia i trudnoœci ¿ycia, jeœli
w duchu bêd¹ wolni od jakiego-
kolwiek grzechu z intencj¹, by w
grzechu nie pozostawaæ oraz za-



8 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECIB³. Boles³awa Lament(1862-1946)
Oto kobieta z charakterem,

której ¿yciowe has³o brzmia³o:
„Dzie³a Bo¿e klêsk nie znaj¹”. In-
teligentna, utalentowana, œmia³o
d¹¿¹ca do celu. Nie zra¿a³y jej
¿adne trudnoœci. A te pojawi³y siê
ju¿ w rosyjskim gimnazjum. By³a
Rosjank¹? A sk¹d! Polk¹. Tyle, ¿e
£owicz, w którym siê urodzi³a,
znajdowa³ siê wtedy pod zaborem
rosyjskim. Uczy³a siê wiêc wszyst-
kich przedmiotów w tym jêzyku i
powtarza³a z uporem: „Skoro Pan
Bóg da³ mi akurat tak¹ ³y¿kê do
czerpania wiedzy, powinnam
czerpaæ ni¹, ile tylko siê da”. Taka
by³a.

Przejmowa³a siê wy-
³¹cznie bied¹, odcho-
dzeniem ludzi od Boga
i losem Polaków ¿yj¹-
cych na Kresach
Wschodnich. A tak¿e
tym, ¿e chrzeœcijanie –
katolicy, prawos³awni
i protestanci – s¹ do sie-
bie wrogo nastawieni.
Pamiêta³a, ¿e Jezus
pragn¹³, „aby wszyscy
byli jedno”. I to w³aœnie
z pragnienia tej jedno-
œci za³o¿y³a w Mohyle-
wie na Bia³orusi Zgro-
madzenie Sióstr Misjo-
narek Œwiêtej Rodziny.
Zawsze szuka³a tego, co
³¹czy. Mówi³a: „Chcê,
aby siostry wystrzega³y
siê tej sk³onnoœci, jak¹
maj¹ jedne narody do

s¹dzenia i mówienia Ÿle o drugich.
Uwa¿am, ¿e stosunki miêdzy na-
rodami powinna normowaæ mi³oœæ
w Panu, a my mamy w³aœnie byæ
t¹ mi³oœci¹”. No i sta³a siê – jak to
okreœli³ papie¿ Jan Pawe³ II – „in-
spiratork¹ ekumenizmu w ¿yciu
codziennym przez mi³oœæ”. Nie³a-
twe to by³o ¿ycie. W³adze carskie
zsy³a³y Polaków na Sybir pod byle
pretekstem, tymczasem siostry
prowadzi³y ukryte ¿ycie zakonne.
W ukryciu te¿ katechizowa³y
i uczy³y dzieci i m³odzie¿ w jêzyku
ojczystym. Jak uda³o siê Boles³a-
wie za³o¿yæ w tych warunkach tyle
placówek wychowawczych na

Kresach Wschodnich i w Sankt
Petersburgu? Pozostanie to Bo¿¹
tajemnic¹. Trwa³y tam przez wie-
le lat, pomimo g³odu i ch³odu. Do-
piero, gdy do w³adzy doszli bol-
szewicy i zagarnêli ca³y ich maj¹-
tek, wróci³y do – niepodleg³ej ju¿
– Polski. Wtedy Boles³awa – to
niesamowite – zaczê³a wszystko
… Od pocz¹tku? WyobraŸ sobie.
I chocia¿ druga wojna œwiatowa
przeszkodzi³a znowu jej planom,
nigdy nie przesta³a wierzyæ, ¿e sio-
stry wróc¹ na Kresy, a Rosja po-
wróci do Boga. Dlaczego? Ponie-
wa¿ „dzie³a Bo¿e klêsk nie znaj¹”!

***
Zdziwisz siê, ale

niektóre placówki wy-
chowawcze prowadzi-
³a pod szyldem… kur-
sów krawieckich.
A tego krawiectwa
uczy³a siê w s³ynnym
Domu Mody Hersego.
Mówi o tym ksi¹¿ka
pt. „Bolesia”.

Opowiadanie
pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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ZADANIE STYCZNIOWE

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 19 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 „Zadanie styczniowe” (termin: pi¹tek 19 stycznia).

Losowanie nagród w niedzielê 21 stycznia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Zadanie styczniowe

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

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

Dziœ zapraszamy Was do rozwi¹zania krzy¿ówki. Po odgadniêciu hase³ zwi¹zanych z Bo¿ym Narodze-
niem, odczytajcie has³o. Czy widzieliœcie tê rzecz, o której mówi has³o? Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1. Rozœwietlaj¹ niebo.
2.Uroczyste, grudniowe spotkanie rodzinne.
3. Liœcie œwierku lub sony.
4. Tradycyjna ryba podczas wieczerzy wigilijnej.
5. „Leœna” zupa.
6. Monarchowie z³o¿yli je Jezuskowi.
7. Wyj¹tkowa Msza Œw. w wigilijn¹ noc.
8. Dzielimy siê nim sk³adaj¹c sobie œwi¹teczne
¿yczenia.
9, 10, i 11. Imiê Mêdrca ze wschodu.
12. wieczerza
13. Niejeden na choince – sklejany lub b³yszcz¹cy.
14. „Nads³uchuj¹” w zupie.
15. Czerwona zupa.
16. Pierwsze „³ó¿eczko” Jezuska.
17. W œmietanie lub w oleju.
18. Pod obrusem na wigilijnym stole.
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INTENCJE MSZALNE
1 stycznia, poniedzia³ek – uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi                                                                       *

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

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Mieczys³aw (m) PaŸdzior
1200 + Mieczys³aw (m) ¯urawiñski
1800 + Czes³awa (f) Bator (od chrzeœnicy Ewy)
2000 + Anna Kubiak – 11 rocznica œmierci; ++ Edward, Zbigniew (m) Kubiak

2 stycznia, wtorek                                                                                                                                                              *
900

3 stycznia, œroda                                                                                                                                                              *
900 ++ Les³aw, Zofia D¹dzik

4 stycznia, czwartek                                                                                                                                                          *
900

5 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                                *
900

1800 Za Wszystkie Ró¿e ¯ywego Ró¿añca
6 stycznia, sobota – uroczystoœæ Objawienia Pañskiego                                                                                                     *

800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 ++ Rodzice: Kazimiera Bednarek, Czes³aw (m) Broda; + Emilia Stanis³awska
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Tomka w 10. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800

2000

7 stycznia, niedziela - Œwiêto Chrztu Pañskiego                                                                                                                *
800

900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Lucjan Po³aczewski
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Doroty i Piotra w 10. rocznicê œlubu
2000

8 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                                 *
900

9 stycznia, wtorek                                                                                                                                                            *
900

10 stycznia, œroda                                                                                                                                                          *
900

11 stycznia, czwartek                                                                                                                                                       *
900

12 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                           *
900

13 stycznia, sobota                                                                                                                                                            *
800

1800 + Wac³aw (m) Grzelec – 20 rocznica œmierci; + Tadeusz Grzelec
14 stycznia, druga niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                            *

800

900 + Petronela Ruszczyk – 19 rocznica œmierci; ++ z rodziny Ruszczyk: Stanis³aw (m), Józef (m), Kazimierz,
       Stanis³awa (f), W³adys³aw (m), Jan, Wac³aw (m), Stanis³awa (f); + Marian Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anny Karpio w 10. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800

2000

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 stycznia (œroda)
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15 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                              *
900

16 stycznia, wtorek                                                                                                                                                         *
900

17 stycznia, œroda                                                                                                                                                             *
900

18 stycznia, czwartek – rozpoczêcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan                                          *
900

19 stycznia, pi¹tek                                                                                                                                                            *
900

20 stycznia, sobota                                                                                                                                                     *
800

1800 + Antoni Steckiewicz – 18 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Teœciowie
21 stycznia, trzecia niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                          *

800

900 + Józefa (f) – 16 rocznica œmierci; ++ Boles³aw (m), Wojciech Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Przemka Ruszczyka w 8. rocznicê urodzin oraz dla Oli
       i Rodziców
1200 W intencji Parafian
1800

2000

22 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                                     *
900

23 stycznia, wtorek                                                                                                                                                            *
900

24 stycznia, œroda                                                                                                                                                        *
900

25 stycznia, czwartek – œwiêto nawrócenia œw. Paw³a, Aposto³a                                    *
900

26 stycznia, pi¹tek – wspomnienie œw. biskupów Tymoteusza i Tytusa                               *
900

27 stycznia, sobota                                                                                                                                                  *
800

1800 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia,
        Kazimierz Z¹bek

28 stycznia, czwarta niedziela w ci¹gu roku                                                                                                             *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 + Zofia – 10 rocznica œmierci; ++ Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Stanis³awa (f) Najda
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny i S³awomira Hussak w 25. rocznicê œlubu
1200 W intencji Parafian
1800 + Rozalia Janiszewska – 10 rocznica œmierci; ++ Jan Zdzis³awa (f), Eugeniusz (m) Janiszewscy;
       ++ z rodziny
2000

29 stycznia, poniedzia³ek                                                                                                                                                     *
900

30 stycznia, wtorek                                                                                                                                                         *
900 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e i potrzebne ³aski dla Cz³onków Nieustaj¹cego Ró¿añca

31 stycznia, œroda                                                                                                                                                                     *
900
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KRONIKA PARAFIALNA
W grudniu 2017 r. przez

sakrament Chrztu œwiêtego do
wspólnoty parafialnej zosta³y
przyjête dzieci:

Kaja Humeniuk
Viktoria Agnieszka Sier¿êga

W grudniu zmarli:

+ Miros³aw Marczak
+ W³adys³awa Lipiñska
+ Czes³awa Bator
+ Stanis³aw Tomaszek
+ Janina Machoñ

Módlmy siê o Niebo dla nich.

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
trwania kolêdy czynna jest tylko
w sobotê od 900 do 1000.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w styczniu

Intencja misyjna:
Aby w krajach azjatyckich

chrzeœcijanie, wraz z innymi
mniejszoœciami religijnymi, mo-
gli ¿yæ swoj¹ wiar¹ w pe³nej
wolnoœci.

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.

Jakie rzeczy przygotowaæ?
Jednym z wa¿nych elementów

kolêdy jest b³ogos³awieñstwo
domu i domowników. Wymaga to
przygotowania kilku rzeczy przed
wizyt¹:

1. Stó³ nakryty bia³ym obrusem
2. Naczynie ze œwiêcon¹ wod¹
3. Kropid³o
4. Stoj¹cy krzy¿
5. Zapalone œwiece
6. Biblia
Jeœli nie mamy akurat œwiêco-

nej wody, nale¿y nalaæ zwyk³ej
wody z kranu do miseczki i po-
prosiæ ksiêdza na pocz¹tku wizyty
o jej pob³ogos³awienie.

Jak przebiega wizyta?
Ksi¹dz wchodz¹c do domu, wita

siê zazwyczaj s³owami: „Pokój
temu domowi!”, na co odpowia-
damy: „I wszystkim jego mieszkañ-
com”. Nastêpnie podchodzi do
przygotowanego przez nas sto³u,
na którym znajduje siê krzy¿ i pal¹
siê œwieczki i rozpoczyna modli-
twê. Po uczynieniu znaku krzy¿a
odmawiamy wspólnie, jak jedna
rodzina, modlitwê „Ojcze nasz”.
Nastêpnie kap³an modli siê nad
domem jedn¹ z czterech mo¿li-
wych modlitw: „Pob³ogos³aw Pa-
nie, Bo¿e Wszechmog¹cy, to

mieszkanie, aby w nim trwa³y:
zdrowie i czystoœæ, dobroæ i ³agod-
noœæ oraz wiernoœæ w wype³nia-
niu Twoich przykazañ; aby zawsze
sk³adano Ci dziêki. A b³ogos³a-
wieñstwo Twoje niech pozostanie
na tym miejscu i nad jego miesz-
kañcami teraz i na zawsze.
Amen”.

PóŸniej ksi¹dz, kropi¹c domow-
ników wod¹ œwiêcon¹, b³ogos³a-
wi ich s³owami: „Niech to miesz-
kanie i wszystkich w nim miesz-
kaj¹cych b³ogos³awi Bóg Ojciec
i Syn i Duch Œwiêty. Amen”. Kie-
dy zostaniemy pokropieni, pobo¿-
nie jest siê prze¿egnaæ.

Po tych obrzêdach warto za-
proponowaæ ksiêdzu miejsce sie-
dz¹ce, gdy¿ przechodzimy do roz-
mowy. Tutaj nie ma œciœle wyzna-
czonych tematów, ksi¹dz jednak
zazwyczaj chcia³by lepiej poznaæ
swoich parafian. Najlepiej przy-
j¹æ zatem zasadê ¿yczliwego s³u-
chania i rozumienia: ksi¹dz nie ma
z³ych intencji, kolêdowanie i po-
znawanie swoich parafian jest
jego obowi¹zkiem. Rozmowa
trwa zazwyczaj kilka lub kilkana-
œcie minut. Po zakoñczeniu roz-
mowy pomagamy ksiêdzu ubraæ
p³aszcz i ¿egnamy siê.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
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