
NR 02(100)/2017 LUTY



2 GAZETKA DLA WSZYSTKICH



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 3

To juz 100 numer naszej „Gazetki dla Wszystkich”.
Jak niektórzy pamiêtaj¹ nr pierwszy ukaza³ siê na Œwiêta Narodzenia Pañskiego w 2009 r.
Jako zespó³ redakcyjny wracamy pamiêci¹ do pocz¹tków. Gazetka pojawi³a siê wraz z objêciem parafii

przez ks. Grzegorza Trawkê, który jest naszym proboszczem. Ksi¹dz Proboszcz, który w³aœciwie sam
opracowa³ nr pierwszy, zebra³ chêtnych parafian i tak siê zaczê³o.

Na pierwsze spotkanie redakcji przysz³o kilka osób, na nastêpnych pojawiali siê kolejni redaktorzy.
Pierwszym wydawc¹ by³a drukarnia œp. S³awka PaŸdziora, wspania³ego cz³owieka o wielkim sercu.

W gazetce narodzi³o sie parê sta³ych dzia³ów redakcyjnych jak dzia³ historyczny, dzia³ „Nie tylko dla
dzieci” wraz z comiesiêczn¹ zagadk¹ logiczn¹ lub krzy¿ówk¹ (krzy¿ówki s¹ autorskie, nie kopiujemy ich
znik¹d!). Do Gazetki pisuj¹ nasi parafianie, ale te¿ siêgamy do publikacji dolnoœl¹skiej prasy katolickiej.

W sumie przez ten czas – od pierwszego numeru – przez redakcje przewinê³o siê ponad 30 osób
pisz¹cych. Nie bêdziemy ich wymieniaæ z nazwiska – ka¿dy artyku³ jest podpisany. A je¿eli nie, to autor
prosi³ o anonimowoœæ ze wzglêdu na osobiste treœci i chcemy to uszanowaæ. Cztery osoby zajmowa³y siê
komputerowym sk³adem pisma. Druk te¿ odbywa³ siê w ró¿nych drukarniach.

Gdyby nikt nie czyta³ naszego pisemka, nie bylibyœmy potrzebni.
A mo¿e rzeczywiœcie parafianie bior¹ Gazetkê tylko na rozpa³kê... ;)
Jesteœmy wdziêczni za wszelkie komentarze – zw³aszcza te krytyczne. Mo¿na je wys³aæ na adres

gazetka-dla-wszystkich@wp.pl lub zostawiæ w  zakrystii.
Dziêkujemy wszystkim czytelnikom i wspó³pracownikom, pamiêtamy o Was i zachêcamy do dalszej

wspó³pracy!
Redakcja
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GROMNICZNA PANI
Œwiêto Matko Bo¿ej Gromnicz-

nej jest jednym z najstarszych œwi¹t
znanych i obchodzonych w Koœciele
Wschodnim. Ju¿ w IV wieku znane
by³o pod nazw¹ œwiêta Oczyszcze-
nia Najœwiêtszej Maryi Panny. Ma-
ryja przynios³a swojego Syna do
œwi¹tyni. Odbywaj¹ce siê procesje
ze œwiat³em przypominaj¹ waœnie tê
drogê Maryi nios¹cej Zbawiciela, by
ofiarowaæ Go Bogu Ojcu. Œwiecy
gromnicznej przypisywano w Polsce
i œwiecie du¿e znaczenie. Tak du¿e,
¿e w³adcy pañstw otrzymywali j¹
dawniej z r¹k samego papie¿a.

Wierni, dnia 2 lutego ka¿dego
roku, przynosz¹ do koœcio³a grom-
nice, by po poœwieceniu zanieœæ je
do domów. Œwiat³o zapalonej œwie-
cy symbolizuje Chrystusa – jedyn¹
„œwiat³oœæ prawdziw¹,
która oœwieca ka¿dego
cz³owieka, gdy na œwiat
przychodzi”. Ogniem
poœwiêconej œwiecy roz-
palano dawniej domowe
ogniska, co mia³o zwia-
stowaæ zgodê i mi³oœæ
w rodzinie. Z zapalon¹
œwiec¹ gospodarze ob-
chodzili swoje obejœcia
i domy dooko³a. Klêkali

na ka¿dym progu, aby z³e moce nie
mia³y dostêpu do nich. Powszech-
ny by³ w kraju zwyczaj wypalania
gromnic¹ krzy¿a na g³ównej belce
sufitowej – tragarzu. W niektórych
regionach kraju, gospodarze b³ogo-
s³awili swój dobytek w stajni, w chle-
wie, a kawa³ek gromnicy odciêtej
ze spodu œwiecy dawano psu, by
obejœcia dobrze pilnowa³. Z grom-
nic¹ wychodzono przed dom, gdy
nocami s³ychaæ by³o wycie wilków,
kiedy g³odne podkrada³y siê pod za-
grody. Znany by³ te¿ zwyczaj wk³a-
dania zastyg³ego wosku z gromnicy
miedzy belki budowanego domu, na
szczêœcie mieszkaj¹cych tam ludzi.
Dla zachowania zdrowia, po zga-
szeniu gromnicy ³ykano jej dym, co
mia³o zapobiegaæ próchnicy zêbów

i bólowi gard³a. Wœród
ludu istnia³a przekona-
nie, ¿e jeœli w wigiliê
Gromnicznej ptak na-
pije siê wody z kole-
iny na drodze, to bê-
dzie jeszcze d³uga
i sroga zima.

Wiara naszych
przodków oplot³a tê
gromniczn¹ œwiecê
niezliczon¹ iloœci¹ po-

dañ, wierszy i legend, w których
przewija siê wielka mi³oœæ ludzi do
Matki Bo¿ej. Szczególnie piêkny
i chwytaj¹cy za serce jest motyw
Matki Boskiej Gromnicznej, która
pod swój opiekuñczy p³aszcz bierze
wszystkie sieroty, a zw³aszcza te,
którym matki pomar³y.

Gromnica, jak sama nazwa
wskazuje chroni od gromów, z cza-
sem mia³a chroniæ od wszelkich in-
nych ¿ywio³ów. Gdy podczas burzy,
cz³owieka przeszywa trwoga, w nie-
jednym domu zapala siê gromnicê
i staje przed obrazem Bogurodzicy,
a z ust p³yn¹ s³owa: Pod Twoj¹
obronê uciekamy siê œwiêta Bo¿a
Rodzicielko. Panowa³o i nadal pa-
nuje przekonanie, ¿e ze œwiat³em
l¿ej umieraæ. Dlatego w stygn¹ce
d³onie cz³owieka koñcz¹cego
ziemsk¹ wêdrówkê, wk³ada siê za-
palon¹ gromnicê. P³omieñ œwiecy
jest jakby przed³u¿eniem tchnienia
cz³owieka u bram wiecznoœci. Trze-
ba jednak ufaæ, ¿e Maryja ogrzeje
nas p³omieniem œwiecy i nie po-
zwoli zgin¹æ z zimna, g³odu czy cho-
rób.

Niechaj gromniczna œwieca roz-
pala w naszych sercach p³omienie
nadziei i wiary.

Ma³gorzata MachoñDZIEÑ MARYI – PIERWSZA SOBOTA
Kochana Marylko!
Na samym wstêpie mojego listu

serdecznie Ciê pozdrawiam! Wiesz,
¿e w moim sercu zawsze zajmujesz
szczególne miejsce. Tyle Ci zawdziê-
czam, ¿e nie sposób tego wszyst-
kiego wyraziæ. Raz jeszcze, choæ
pewnie znów powiesz, ¿e wci¹¿ siê
powtarzam, chcê Ci podziêkowaæ,
¿e pokaza³aœ mi Chrystusa, wtedy,
kiedy w swoim ¿yciu nie widzia³am
nic prócz ciemnoœci. Dziêki, ¿e by³aœ

wtedy ze mn¹ i prowadzi³aœ mnie
jak dziecko po œcie¿kach wiary. Do
koñca ¿ycia nie przestanê wychwa-
laæ Pana Boga za to, ¿e w³aœnie
Ciebie postawi³ na mojej drodze!

Piszê do Ciebie, Marylko, ponie-
wa¿ wiele wspania³ych rzeczy dzie-
je siê wokó³ mnie. Pamiêtasz, jak
kiedyœ opowiada³aœ mi o Nabo¿eñ-
stwach Pierwszych Sobót, które od
lat maj¹ miejsce w Twojej parafii?
WyobraŸ sobie, ¿e i u nas, na ¯er-

nikach, z nowym rokiem Ksi¹dz Pro-
boszcz rozpocz¹³ ich praktykowanie!
Nie masz pojêcia, jak bardzo jestem
szczêœliwa i jak bardzo wdziêczna
za ten wielki dar i ³askê! Od same-
go pocz¹tku, kiedy Ty jeszcze opo-
wiada³aœ mi o tym wszystkim, od
razu moje serce zapa³a³o ogromnym
entuzjazmem! Wiesz przecie¿, ¿e
modlitwa ró¿añcowa zawsze by³a
i jest dla mnie szczególnie bliska.
To w³aœnie dziêki tej modlitwie wy-
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dosta³am siê z g³êbin niemocy, by
znów staæ siê uczennic¹ Pana! Ma-
ryja, moja, o przepraszam, nasza
Matka – to Ona wskaza³a mi ró-
¿añcow¹ drogê, bym mog³a z Ni¹
iœæ przez ¿ycie. Od tamtej pory jest
³atwiej, o wiele ³atwiej…

Potem, ju¿ na spokojnie, poczy-
ta³am trochê o tym Nabo¿eñstwie
w Internecie – wiesz, to naprawdê
jest skarbnica wielu m¹droœci,
i ogarnê³o mnie przera¿enie! Wczy-
tuj¹c siê w s³owa Pana Jezusa, któ-
re przekaza³ siostrze £ucji, nie wie-
rzy³am w³asnym oczom! A¿ tyle ró¿-
nych bluŸnierstw przeciwko Niepo-
kalanemu Sercu naszej Matki ka¿-
dego dnia jest wypowiadanych! Lu-
dzie próbuj¹ odebraæ Maryi Jej god-
noœæ! Podwa¿aj¹ Jej szczególne
miejsce w historii zbawienia i na-
szym ¿yciu. Czepiaj¹ siê ka¿dej
prawdy, któr¹ g³osi Koœció³ odno-
œnie Maryi! S¹ tacy, którzy mówi¹,
¿e Maryja nie by³a Niepokalanie
Poczêta, ¿e nie by³a Dziewic¹, ba!
twierdz¹, ¿e nie by³a Matk¹ Boga-
Cz³owieka! Ze zgroz¹ zobaczy³am,
¿e ma³o tego, ¿e sami to robi¹, to
jeszcze próbuj¹ przekazaæ to wszyst-
ko innym, zw³aszcza dzieciom!
Chc¹, by Maryja sta³a siê dla nich
obojêtna! Staraj¹ siê rozbudziæ nie-
nawiœæ i wzgardê wobec Jej Czci-
godnej Osoby! Bezczeszcz¹ Jej wi-
zerunki! Po prostu nie mieœci mi
siê to w g³owie! Nie rozumiem, co
siê dzieje! Nawet teraz, jak piszê
do Ciebie, droga Marylko, nie mogê
ukoiæ swych uczuæ, choæ s³ysza³am
te s³owa ju¿ tyle razy i dla Ciebie
te¿ nie jest to nic nowego. Wci¹¿
jednak burzy to mój spokój!

Marylko, wyobraŸ sobie, ¿e kie-
dy ju¿ trochê och³onê³am po tej lek-
turze, Nabo¿eñstwo wynagradzaj¹-
ce te zniewagi Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, wyda³o mi siê po prostu
konieczne, tak naturalne, ¿e zaczê-
³am dziwiæ siê, ¿e nie jest ono roz-
powszechnione, ¿e wiêkszoœæ chrze-
œcijan nie ma o nim ¿adnego pojê-
cia! Rozpatrzy³am siê tu i tam,
i rzeczywiœcie niewiele jest parafii,
w których ma ono miejsce. Zaczê-
³am siê zastanawiaæ, co tu zrobiæ?

Sama próbowa³am wprowadziæ je
w prywatny rytm mojej modlitwy,
ale to by³o wci¹¿ za ma³o… Nie
muszê Ci chyba mówiæ, jaka
ogromna radoœæ wype³ni³a me ser-
ce, kiedy Ksi¹dz Proboszcz og³osi³,
¿e od stycznia bêdziemy takie na-
bo¿eñstwo mieæ u siebie, na para-
fii!

Dziœ jesteœmy ju¿ po pierwszym
Nabo¿eñstwie Pierwszych Sobót.
Wiesz, Marylko, jestem szczêœliwa!
Zebraliœmy siê o 800 by wspólnie
siê modliæ. By³a okazja do Spowie-
dzi Œwiêtej. Wys³uchaliœmy s³ów
wprowadzaj¹cych w Nabo¿eñstwo,
raz jeszcze wszystko mo¿na by³o
sobie pouk³adaæ i przypomnieæ naj-
wa¿niejsze zasady nabo¿eñstwa.
W mojej pamiêci najbardziej utkwi³
wynagradzaj¹cy charakter ca³ego
nabo¿eñstwa – niby o tym wiedzia-
³am, ale jak s³ucha³am tego wów-
czas, jakby jeszcze mocniej to do
mnie dotar³o. Wynagradzaæ – na
modlitwie, przyjmuj¹c Komuniê
œwiêt¹, dostaj¹c rozgrzeszenie.
Wci¹¿ wynagra-
dzaæ. Czy¿ to nie
piêkne! Nieœæ ulgê
naszej ukochanej
Matce! PóŸniej
Ksi¹dz wystawi³
Najœwiêtszy Sakra-
ment i wspólnie
z nami zacz¹³ od-
mawiaæ ró¿aniec.

Wiesz, Marylko,
kiedy rozwa¿aliœmy
poszczególne ta-
jemnice, przed mo-
imi oczami stawa³y
ró¿ne obrazy, wydarzenia, wspo-
mnienia. Przypomina³am sobie te
chwile, w których by³am œwiadkiem
bezczeszczenia rzeczy œwiêtych –
wyrzucania obrazków, chowania na
dó³ szafy obrazów od babci. Sama
tak kiedyœ robi³am. Widzia³am to
te¿ u innych. Czasem reagowa³am,
czasem odwraca³am g³owê, by nie
wyjœæ na jak¹œ nawiedzon¹. Przy-
pomnia³am sobie te¿ tak¹ scenê,
któr¹ widzia³am przed naszym ko-
œcio³em (jest tam figurka Matki
Bo¿ej), kiedyœ przechodzi³a obok

niej m³oda kobieta z kilkuletnim
dzieckiem. Zapyta³o ono, kim jest
ta Pani, a matka odpowiedzia³a ze
z³oœci¹, ¿e to nikt wa¿ny, ot kolejny
zabobon… i jeszcze ten poœpiech po
skoñczonych nabo¿eñstwach ró¿añ-
cowych z pomrukami niezadowole-
nia, ¿e dziœ znów by³o za d³ugo…
i jeszcze wiele, wiele innych. Oj,
mam za co przepraszaæ Pana Boga
i Najœwiêtsz¹ Panienkê!

Nie wiem, jak to siê sta³o, ale
Nabo¿eñstwo minê³o bardzo szybko.
Nim siê obejrza³am rozpoczê³a siê
Eucharystia, która by³a ukoronowa-
niem naszej modlitwy. Kiedy pod-
chodzi³am do Komunii œwiêtej z g³ê-
bi mojego serca samoczynnie wy-
rwa³o siê „Przepraszam!” i „To dla
Ciebie Mamo, za to wszystko, co
musisz znosiæ!”…

Na koniec poczu³am siê trochê
jak dziecko. Ksi¹dz rozda³ pami¹t-
kowe karnety z modlitw¹ i warun-
kami Nabo¿eñstwa Pierwszych So-
bót, podobne do tych, jakie kiedyœ
dostawaliœmy na Pierwsze Pi¹tki

Miesi¹ca, uœmiech-
nê³am siê i mia³am
wielk¹ ochotê po-
dejœæ po podpis
w odpowiedniej ru-
bryczce, tak jak kie-
dyœ – oj te lata m³o-
de!

Kochana Maryl-
ko! Koñczê ju¿ ten
mój list. Bardzo
chcia³am podzieliæ
siê z Tob¹ tym
wszystkim, co ros³o
w moim sercu. Tak

rzadko siê widzimy, a jak rozmawia-
my przez telefon, jest tyle innych
spraw. Mam nadziejê, ¿e nie zanu-
dzi³am Ciê tymi swoimi przemyœle-
niami. Mo¿esz siê te¿ przekonaæ, ja-
kie postêpy albo i nie, czyni w ¿yciu
wiary Twoja duchowa córka. Nie
wiem, czy bêdziesz ze mnie dum-
na, czy mo¿e dasz mi bukiet bez-
cennych rad. Czas poka¿e. Pozdra-
wiam Ciê bardzo serdecznie i za-
wsze o Tobie i Twojej Rodzinie pa-
miêtam w modlitwie.

Twoja Anna
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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 czynna jest:
w poniedzia³ek od 1600 do 1700

i w sobotê od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej po-
rannej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w lutym

Intencja ogólna
Aby ludzie prze¿ywaj¹cy pró-

by, zw³aszcza ubodzy, uchodŸ-
cy i spychani na margines, spo-
tykali siê z przyjêciem i znajdo-
wali wsparcie w naszych wspól-
notach.

Zgodnie z zaleceniem Papie-
¿a Franciszka, od 2017 r. corocz-
na lista intencji zawiera jedn¹ in-
tencjê (ogóln¹ lub ewangelizacyjn¹)
w ka¿dym miesi¹cu. Druga inten-
cja og³aszana bêdzie na bie¿¹co,
w zwi¹zku z aktualnymi wydarze-
niami i problemami.

PATRON „OD GARD£A”
3 lutego wspominamy

œw. B³a¿eja, biskupa i mêczen-
nika.

Œwiêty pochodzi³ z Cezarei Ka-
padockiej, by³ lekarzem. Porzuci³
jednak swój zawód i odda³ siê
¿yciu pustelnika spêdzaj¹c czas na
pobo¿nym rozmyœlaniu, modlitwie
i umartwieniach na pustyni. Za
rz¹dów Licyniusza (306-323) za-
ciek³ego wroga chrzeœcijañstwa,
zosta³ wybrany biskupem Sebasty.
Nie ominê³y go przeœladowania,
zosta³ aresztowany i uwiêziony.

Najwyszukañsze tortury nie
sk³oni³y œw. B³a¿eja do zaparcia
siê wiary, wreszcie mieczem za-
koñczono jego mêki. W³aœnie
w lochu uleczy³ syna pewnej ko-
biety, któremu gard³o przebi³a oœæ i nie chcia³a wyjœæ tak dalece, ¿e
ch³opcu grozi³o uduszenie.

Na tê pami¹tkê Koœció³ w dniu œw. B³a¿eja b³ogos³awi gard³a.

Sakramenty œwiête w parafii œw. Wawrzyñca we Wroc³awiu-¯er-
nikach w 2016 r.

W naszym koœciele w roku 2016 ochrzczono 63 dzieci.
Do Pierwszej Komunii Œwiêtej przyst¹pi³o 36 dzieci.
O b³ogos³awieñstwo na now¹ drogê ¿ycia i Sakrament Ma³¿eñ-

stwa poprosi³o 10 par nowo¿eñców.
80 osobom udzielono Sakramentu Namaszczenia Chorych.
W ubieg³ym roku odprawiono 48 pogrzebów.

KRONIKA PARAFIALNA

W styczniu 2017 r. przez sakrament
Chrztu œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Antoni DOMAÑSKI
Nela DRELICHOWSKA
Jakub ORLICKI

W styczniu zmarli
+ W³adys³aw KO£ODNICKI
+ Jaros³aw RUCHLEWICZ
+ W³adys³aw HO£UB
+ Ma³gorzata KO£CZ-BRANDT

Módlmy siê o Niebo dla nich.
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KRZY¯ÓWKA LUTOWA

KUPON – KRZY¯ÓWKA LUTOWA

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

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

Mówi siê, ¿e powiedzenia i przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodu. Dziœ rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest takie
powiedzenie. Zapraszam!

Opr. E. H.-G.

1. Budynek, w którym mieszkaj¹ zakonnicy.
2. Odbudowywana w naszym koœciele.
3. Pielgrzym, to inaczej …
4. Symbol charakterystyczny dla œwiêtego.
5. S³owa wyjaœniaj¹ce np. dan¹ czynnoœæ.
6. Inaczej – ksi¹dz.
7. Jest w nim woda œwiêcona.
8. Na przyk³ad Dominikanie lub Franciszkanie.
9. Kwiat – symbol niewinnoœci.
10. Modlitwa „… nasz”.
11. Œpiewany pomiêdzy czytaniami.
12. Dobrowolna zbiórka pieniêdzy.
13. Pierwsze lub drugie podczas Mszy Œwiêtej.
14. Na przyk³ad … Franciszek z Asy¿u.
15. Imiê patrona naszej parafii.
16. Pismo Œwiête.
17. Na obrazie wokó³ g³owy œwiêtego.
18. Stary lub Nowy w Piœmie Œwiêtym

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napi-
saæ na kuponie i do 24 lutego wrzuciæ do
skrzynki. Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wy-
stawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzi-
nê 1100 a w innym terminie w zakrystii. Mo¿-
na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redak-
cji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl, umiesz-
czaj¹c w temacie „KRZY¯ÓWKA LUTOWA”
(termin: pi¹tek, 24 lutego).

Losowanie nagród zazwyczaj odbywa³o siê
w trzeci¹ niedzielê miesi¹ca, ale ze wzglêdu
na ferie przenosimy to wydarzenia na ostat-
ni¹ niedzielê, koñcz¹c¹ ferie szkolne.

A zatem: losowanie nagród w niedzielê 26
lutego po mszy œwiêtej na godzinê 1100.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Albert Chmielowski(1845 - 1916)

Szczególny by³ z niego osob-
nik! Wst¹pi³ do szko³y kadetów
w Petersburgu, ale z niej zrezy-
gnowa³. Zacz¹³ studiowaæ leœnic-
two, ale nie skoñczy³. Chcia³ byæ
bohaterem narodowym, a sta³ siê
kalek¹, i to w wieku zaledwie dwu-
dziestu lat. Studia malarskie te¿
przerwa³. Inny na jego miejscu by
siê za³ama³, a on – zosta³ œwiê-
tym!

Zacznijmy jednak od pocz¹tku.
Adam – bo takie imiê
dosta³ na Chrzcie – po-
chodzi³ z okolic Krako-
wa, a Kraków by³ wów-
czas pod zaborem au-
striackim. Mia³ 14 lat,
kiedy zosta³ sierot¹.
Krewni wys³ali go do
szko³y kadetów w Pe-
tersburgu, ale on wcale
nie chcia³ paradowaæ
w rosyjskim mundurze.

Co zrobi³? Rozpocz¹³
studia rolnicze w Pu³a-
wach. By³ szalonym
osiemnastolatkiem, kie-
dy w Warszawie wybu-
ch³o powstanie narodo-
we. Pewny, ¿e przy-
wróci ono Polsce nie-
podleg³oœæ, natychmiast
siê do niego przy³¹czy³.
Od tej chwili jego ¿ycie
nabiera tempa, a on
sam przypomina boha-
tera powieœci przygo-
dowej. Walcz¹c w od-
dziale powstañczym tra-

fia do niewoli austriackiej, daje
nogê z twierdzy w O³omuñcu,
i znowu staje do walki. Jako pod-
oficer kawalerii jedzie z rozkaza-
mi, ale nagle wybucha granat, am-
putuj¹ mu nogê i dostaje siê do
niewoli rosyjskiej. O ucieczce bez
nogi nie ma mowy. Czeka wiêc
w wiêziennym szpitalu na zes³a-
nie na Sybir, tymczasem rodzina
wydostaje go stamt¹d – nie zgad-
niesz – w trumnie przeznaczonej

dla nieboszczyka! Kiedy ockn¹³ siê
z koszmaru, by³ ju¿ w Pary¿u. Stu-
diowa³ malarstwo, pozna³ wielu
s³awnych artystów. Sam te¿ mia³
przed sob¹ wspania³¹ przysz³oœæ.
Do tego zrobiono mu tak¹ super-
owsk¹ protezê, ¿e móg³ jeŸdziæ
nawet na ³y¿wach!

A jednak wróci³ do kraju. Jego
pracownia malarska przy klaszto-
rze ojców kapucynów w Krako-
wie sta³a siê wkrótce przytuliskiem

dla okolicznych nêdzarzy.
Pozna³ i tych, którzy we-
getowali w pomieszcze-
niach miejskiej ogrzewal-
ni. A kiedy w ich twa-
rzach zobaczy³ twarz
Chrystusa, zrezygnowa³
z kariery malarskiej, zo-
sta³ tercjarzem francisz-
kañskim i do koñca ¿ycia
s³u¿y³ jako pokorny brat
Albert. Mówiono, ¿e by³
dobry, jak chleb.

S¹ ró¿ne rodzaje tre-
ningów. A co myœlisz
o treningu woli? Albert
za³o¿y³ dziêki niemu dwa
zgromadzenia zakonne:
albertynów i albertynek.
A ty – nie jesteœ ciekawy,
do czego doprowadzi³by
ciê taki trening?

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

œwiê-
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1 lutego, œroda                                                                                                                                                                      *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
2 lutego, czwartek – œwiêto Ofiarowania Pañskiego                                                                                                                      *

900 + Ewa ¯¹d³o
1700

1800 + Karol £anda – 20 rocznica œmierci; + Maria £anda; ++ Eleonora, Mieczys³aw (m) Mazur; ++ z tych rodzin
2000 + Marianna Hybiak

3 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                                   *
900

1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
4 lutego, sobota                                                                                                                                                               *

900 + Ró¿a Dudek – 30 dzieñ po pogrzebie
1800 ++ Franciszka (f), Ludwik (m) Martynek; + Jakub Trzeciak; ++ Helena, W³adys³aw (m), S³awomir, Janusz, Ró¿a z rodziny
          Bojanowskich

5 lutego, 5 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                         *
800

900 + Maria Z¹bek – 20 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Z¹bek; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz potrzebne ³aski dla Zuzi z okazji 8. rocznicy urodzin
1200 W intencji parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz potrzebne ³aski dla Zuzi z okazji 4. rocznicy urodzin
2000 Dziêkczynna o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz potrzebne ³aski dla Micha³a z okazji 15. rocznicy urodzin

6 lutego, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Paw³a Miki i Towarzyszy, mêczenników                                                                *
900

1800

7 lutego, wtorek                                                                                                                                                                 *
900

1800

8 lutego, œroda                                                                                                                                                                                   *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
9 lutego, czwartek                                                                                                                                                              *

900

1800

10 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                               *
900

1800 + Maria Kusak – 2 rocznica œmierci
11 lutego, sobota – wspomnienie NPM z Lourdes, Œwiatowy Dzieñ Chorego                                                                *

900 W intencji chorych
1800

12 lutego, 6 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                   *
800

900 + Edmund Jaœniak – 2 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Halina, Wiktor, Mieczys³aw (m), Leonard, Gertruda, Jan
1200 W intencji parafian
1800

2000

13 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                     *
900

1800

14 lutego, wtorek – œwiêto œw. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy                                                                *
900

1800

15 lutego, œroda                                                                                                                                                                   *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 lutego
(pi¹tek)
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16 lutego, czwartek                                                                                                                                                           *
900 + Joanna – 9 rocznica œmierci; ++ Robert, Zofia, Leszek
1800

17 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                                  *
900

1800 ++ z rodzin Marcun, Biernackich, Stefaniuków
18 lutego, sobota                                                                                                                                                                            *

900

1800

19 lutego, 7 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                     *
800

900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Aniela – 20 rocznica œmierci; + Antoni – 12 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m)
1200 W intencji parafian
1800

2000

20 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                          *
900

1800

21 lutego, wtorek                                                                                                                                                                    *
900

1800

22 lutego, œroda – œwiêto Katedry œw. Piotra Aposto³a                                                                                                      *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
23 lutego, czwartek – wspomnienie œw. Polikarpa, biskupa i mêczennika                                                                          *

900

1800 + Ma³gorzata Ko³cz-Brandt
24 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                                      *

900

1800

25 lutego, sobota                                                                                                                                                                *
900

1800 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Wiktora i Julii Jasina
         w 64. rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego

26 lutego, 8 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                       *
800

900 ++ Roman, Kazimiera PaŸdzior; + Kazimierz Ca³y; + Stefania Chrobak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 W intencji parafian
1800

2000

27 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                                 *
900

1800

28 lutego, wtorek                                                                                                                                                                    *
900

1800 + Helena Po³udniak

Zapraszamy wszystkich na Nowennê przed œwiêtem NMP z Lourdes,
patronki chorych. W dniu jej œwiêta – 11 lutego obchodzimy Œwiatowy
Dzie Chorego.

Nowennê ozpoczynamy od 2 lutego, zapraszamy do wspólnej modli-
twy po porannej Mszy œwiêtej (na godz. 900).
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