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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Zastanów siê nad tym,

jak siê modlisz

Cech¹ modlitwy chrzeœci-
jañskiej jest wiara w Jezusa
i odwaga, by wyjœæ poza ak-
tualne trudnoœci – podkreœli³ pa-
pie¿ podczas porannej Euchary-
stii w Domu Œwiêtej Marty.

Ojciec Œwiêty nawi¹za³ do czy-
tanych fragmentów Ewangelii
wed³ug œw. Marka (Mk 1,40-
2,12) mówi¹cych o uzdrowieniu
trêdowatego oraz paralityka. Obaj
siê modl¹, aby odzyskaæ zdrowie,
obaj czyni¹ to z wiar¹. Trêdowa-
ty, jak podkreœli³ Franciszek od-
wa¿nie rzuca Jezusowi wyzwanie,
mówi¹c: „Jeœli chcesz, mo¿esz
mnie oczyœciæ!” (Mk 1,40). Od-
powiedŸ Pana jest natychmiasto-
wa: „Chcê, b¹dŸ oczyszczony!”.
Zatem, jak naucza Ewangelia, cud
jest mo¿liwy dla wierz¹cych.

„Zawsze, gdy zbli¿amy siê do
Pana, aby o coœ prosiæ, musimy
zacz¹æ od wiary i czyniæ to
z wiar¹: «Wierzê, ¿e mo¿esz mnie
uzdrowiæ, wierzê, ¿e mo¿esz mi
to uczyniæ» i mieæ odwagê, by rzu-
ciæ Bogu wyzwanie, jak ten trê-
dowaty i paralityk Ewangelii. Jest
to modlitwa w wierze” – zauwa-
¿y³ papie¿.

O j c i e c
Œwiêty pod-
kreœli³, ¿e

Ewangelia prowadzi nas do
zastanowienia siê nad naszym
sposobem modlitwy. Nie
mamy siê modliæ jak papugi
i w sposób interesowny - za-
znaczy³. Jednoczeœnie zachêci³,
abyœmy prosili Boga, ¿eby „po-
móg³ naszej ma³ej wierze” tak¿e
w obliczu trudnoœci. Doda³, ¿e
w Ewangelii znajdujemy wiele epi-
zodów, w których zbli¿enie siê do
Pana Jezusa jest trudne dla ludzi
potrzebuj¹cych i jest to przyk³ad
dla ka¿dego z nas. Ci którzy nie-
œli paralityka, spuszczaj¹ go przez
dach, bo z powodu t³umów nie
mogli do Niego dotrzeæ. Franci-
szek podkreœli³, ¿e silna wola
uzdrowienia pozwala przezwyciê-
¿yæ trudnoœci i zawsze znajduje
rozwi¹zanie.

Zbli¿enie siê do Boga wymaga
tak¿e odwagi – wskaza³ papie¿.
Zaznaczy³, ¿e wiele razy koniecz-
na jest cierpliwoœæ i umiejêtnoœæ
oczekiwania oraz nie poddawania
siê, gotowoœæ, by stale iœæ na-
przód. Przypomnia³ przyk³ad œwiê-
tej Moniki, wytrwale modl¹cej siê
o nawrócenie swego syna Augu-
styna. Podkreœli³ koniecznoœæ od-

wagi, aby stawiæ wyzwanie Panu,
zaanga¿owaæ siê, nawet jeœli na-
tychmiast nie otrzymujemy tego,
o co prosimy, „jeœli bowiem mo-
dlitwa nie jest odwa¿na, to nie jest
chrzeœcijañska” – stwierdzi³ Ojciec
Œwiêty.

„Modlitwa chrzeœcijañska
rodzi siê z wiary w Jezusa
i zawsze idzie z wiar¹ ponad
trudnoœci” - zaznaczy³ Franci-
szek. Przypomnia³ Abrahama,
który w wieku stu lat otrzyma³
obietnicê, ¿e bêdzie ojcem wielu
narodów, uwierzy³ i przez to zo-
sta³ usprawiedliwiony.

„Wiara wyrusza w drogê: wia-
ra to czynienie wszystkiego co
mo¿liwe, aby uzyskaæ tê ³askê
o któr¹ proszê. Pan nam powie-
dzia³: Proœcie, a bêdzie wam dane
(Mt 7,7). WeŸmy tak¿e to s³owo
i ufajmy, ale zawsze z wiar¹ i an-
ga¿uj¹c siê. To jest odwaga, jak¹
posiada modlitwa chrzeœcijañska.
Jeœli modlitwa nie jest odwa¿na,
nie jest chrzeœcijañska” – powie-
dzia³ papie¿ koñcz¹c swoj¹ homi-
liê.

Watykan, 12 stycznia 2018,
www.deon.pl
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CZYM JEST DOMOWY KOŒCIÓ£?
Domowy Koœció³ powsta³ z ini-

cjatywy jego za³o¿yciela, s³ugi
Bo¿ego ks. prof. Franciszka Blach-
nickiego w 1973 roku, jako ga³¹Ÿ
rodzinna Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Ruch Œwiat³o-¯ycie jest jednym
z ruchów odnowy Koœcio³a wed³ug
nauczania Soboru Watykañskiego
II. Gromadzi ludzi ró¿nego wieku
i powo³ania: m³odzie¿, dzieci, do-
ros³ych, jak równie¿ kap³anów,
zakonników, zakonnice, cz³onków
instytutów œwieckich oraz rodzi-
ny w ga³êzi rodzinnej, jak¹ jest
Domowy Koœció³ (DK).

Domowy Koœció³ jest ma³¿eñ-
skim ruchem œwieckim w Koœcie-
le, ³¹cz¹cym w sobie charyzmaty
Ruchu Œwiat³o-¯ycie oraz miêdzy-
narodowego ruchu ma³¿eñstw ka-
tolickich Equipes Notre Dame
(END) – Wspólnoty Matki Naj-
œwiêtszej.

Domowy Koœció³ u³atwia ma³-
¿onkom otwarcie siê na siebie
i innych, pomaga we wzajemnym
zrozumieniu siê. Pozwala na
uzmys³owienie sobie, czym na-
prawdê jest mi³oœæ ma³¿eñska, jak
mo¿na i trzeba j¹ prze¿ywaæ, jak
pokonywaæ codzienne trudnoœci i
pokusy, by ¿yj¹c w ma³¿eñstwie
osi¹gn¹æ œwiêtoœæ. Pojedynczemu
ma³¿eñstwu trudno by by³o wy-
trwaæ na drodze do œwiêtoœci. Dla-
tego ma³¿eñstwa pragn¹ce reali-
zowaæ tê drogê ³¹cz¹ siê w grupy
nazywane krêgami (w sk³ad krêgu
wchodzi 4-7 ma³¿eñstw) spotyka-
j¹cych siê raz na miesi¹c, by mo-
dliæ siê, dzieliæ siê ze sob¹ do-
œwiadczeniami wiary i pomagaæ
wzajemnie we wszystkich proble-
mach ma³¿eñskich i rodzinnych.
Jednoœæ ma³¿eñska i rodzinna bu-
dowana jest miêdzy innymi po-
przez uczestnictwo w ró¿nego ro-

dzaju rekolekcjach oraz wakacyj-
nych oazach rodzin. Uczestnicy
prze¿ywaj¹ osobow¹ relacjê
z Chrystusem, przyjmuj¹c Go do
swego ¿ycia przez s³owa Pisma
Œwiêtego, wed³ug którego staraj¹
siê odt¹d ¿yæ. Obecnie w Polsce
Domowy Koœció³ istnieje w ka¿-
dej diecezji. Liczy ponad 2500
krêgów i skupia ponad 12 tys.
ma³¿eñstw. Krêgi DK dzia³aj¹ tak-
¿e na: Litwie, Bia³orusi, Ukrainie,
Czechach oraz w Australii, w Ka-
nadzie i USA.

Cele Domowego Koœcio³a
Domowy Koœció³ ma pomóc

ma³¿onkom w g³êbokim zjedno-
czeniu miêdzy nimi i ich obojga
z Bogiem. To wspólne d¹¿enie
ma³¿onków do zrealizowania jed-
noœci nosi miano duchowoœci ma³-
¿eñskiej, która stanowi o specyfi-
ce tego ruchu.

Domowy Koœció³ stawia za cel
urzeczywistnienie soborowej wizji
rodziny – Koœcio³a domowego.
Wed³ug nauki Soboru powstaje on
dziêki ³asce Bo¿ej i odpowiedzi na

ni¹ ludzi wierz¹cych, którzy d¹¿¹
do g³êbokiej wspólnoty ¿ycia
i mi³oœci opartej o  zawierzenie
Bogu przez ¿ycie sakramentalne,
ofiarê ¿ycia i modlitwê. Podsta-
wow¹ i niczym nie zast¹pion¹
komórk¹ Koœcio³a jest rodzina
chrzeœcijañska, ma³y domowy
Koœció³.

W DK rodzice ucz¹ siê jak przy
pomocy s³owa i przyk³adu byæ dla
swych dzieci pierwszymi zwiastu-
nami wiary. Rodziny DK tworz¹
apostolat œwieckich w Koœciele,
ewangelizuj¹ swoj¹ postaw¹ i do-
brym przyk³adem, troszcz¹ siê
o potrzeby bliŸnich tak material-
ne jak i duchowe. W³¹czaj¹ siê
w ró¿ne formy dzia³alnoœci spo-
³ecznej.

Rodziny DK s³u¿¹ wspólnocie
parafialnej i czuj¹ siê za ni¹ wspó³-
odpowiedzialne. Ma³¿eñstwa s¹
dla siebie wsparciem i pomoc¹
w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Tworz¹ jedn¹ wspóln¹ rodzinê.
Podstawowymi metodami i œrod-
kami s³u¿¹cymi budowaniu DK
w rodzinach s¹: modlitwa osobi-
sta, ma³¿eñska, rodzinna oraz re-
gularne rozwa¿anie S³owa Bo¿e-
go, które winno kszta³towaæ ¿ycie
i podstawy ca³ej rodziny. Wa¿n¹
pomoc¹ w d¹¿eniu do œwiêtoœci
jest równie¿ dialog ma³¿eñski, czyli
rozmowa ma³¿onków o wszyst-
kich sprawach rodziny ze œwiado-
moœci¹ obecnoœci Chrystusa. Nad
prawid³owym realizowaniem ce-
lów DK czuwa kap³an – modera-
tor.

Domowy Koœció³ (czasem
nazywany tak¿e „Oaz¹ Rodzin”)
dzia³a równie¿ w naszej parafii.
Ma³¿eñstwa zainteresowane
szczegó³ami mog¹ kontaktowaæ
siê z ks. S³awomirem.
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Nasza wakacyjna pielgrzymka
szlakiem sanktuariów Maryjnych,
choæ trwa³a krótko, to wspomnie-
nia i prze¿ycia z ni¹ zwi¹zane, s¹
nadal ¿ywe w mojej pamiêci.
Wszystkie miejsca, które zwiedzi-
liœmy by³y wspania³e. Nie potra-
fiê powiedzieæ, które lepsze, bo
ka¿de z nich wnios³o coœ nowego
i wartoœciowego do mojego ¿ycia.
Jednym z takich miejsc by³ klasz-
tor benedyktynów na Montserrat
w Hiszpanii. Na tê górê z sanktu-
arium Czarnej Madonny, patron-
ki Katalonii, wjechaliœmy autoka-
rem. Po drodze podziwialiœmy fan-
tazyjnie „pokrojone”, ska³y wa-
pienne. St¹d pochodzi nazwa
Montserrat, co znaczy „przepi³o-
wana góra”. Miejsce to jest dru-
gim, po Santiago de Compostela,
celem licznych pielgrzymek; mi-
stycznym i duchowym centrum dla
Kataloñczyków.

P¹tnicy t³umnie nawiedzaj¹
sanktuarium, dlatego nasza piel-
grzymkowa grupa, jak inni, sta³a
w d³ugiej kolejce, zanim mogliœmy
wejœæ do œrodka. Ka¿dy chcia³ zo-
baczyæ Madonnê z Dzieci¹tkiem,
ka¿dy chcia³ jej powierzyæ swoje
tajemnice, modlitwy i proœby.
W tej barokowej bazylice, nad
g³ównym o³tarzem, w niszy wy³o-
¿onej z³otem i drogimi kamienia-
mi, znajduje siê najwiêkszy skarb
tego miejsca: polichromowana,
niedu¿a figurka Matki Bo¿ej.
Przedstawia ona siedz¹c¹ na tro-
nie Maryjê. W prawej rêce trzy-
ma kulê ziemsk¹, która ma wy-
obra¿aæ w³adzê Chrystusa nad
wszechœwiatem i na znak, ¿e
Swoj¹ mi³oœci¹ obejmuje ca³y

œwiat. Lew¹ rêkê opiera na ra-
mieniu trzymanego na kolanach
ma³ego Jezusa. Oboje maj¹ z³oci-
ste szaty i korony na g³owach. Pan
Jezus, praw¹ rêka uniesion¹ do
góry, b³ogos³awi nas, a w lewej
trzyma sosnow¹ szyszkê – sym-
bol ¿ycia wiecznego. Cudowna fi-
gura Maryi znajduje siê za szk³em,
ale ka¿dy przez wyciêty otwór
w szybie mo¿e, choæ przez chwi-
lê, dotkn¹æ kuli ziemskiej, któr¹
trzyma Piêkna Pani.

Zbli¿aj¹c siê powoli do o³tarza,
wypatrujê, czy ju¿ widaæ Madon-
nê. Cisza i skupienie potêguj¹ at-
mosferê niesamowitoœci. Moje
myœli koncentruj¹ siê na proœ-
bach, ¿yczeniach, podziêkowa-
niach. Widzê, ¿e ka¿demu z nas
udziela siê ta atmosfera niesamo-
witoœci. W zadumie, czêsto szep-
cz¹c s³owa modlitwy, po kolei, do-

chodzimy do Patronki Katalonii.
Samo przebywanie w Jej obecno-
œci wydaje siê wrêcz mistyczne.
Z wiar¹ i wielkim oddaniem doty-
kam kuli ziemskiej. Dotkniêcie to
by³o jak dotkniêcie dobrej Matki,
pe³nej mi³oœci i wyrozumienia dla
u³omnej ludzkiej natury. Dodam,
¿e zakonnicy nie ukrywaj¹, ¿e za
spraw¹ figurki, Maryja czyni
cuda…

W opowieœciach naszej prze-
wodniczki o sanktuarium, pojawi³
siê w¹tek polski. Otó¿ na pocz¹t-
ku XIX w. klasztor zniszczony zo-
sta³ przez wojska napoleoñskie.
W zapiskach z tego okresu s¹
wzmianki o Polakach, którzy od-
mówili wykonania rozkazu bez-
czeszczenia koœcio³ów i klasztorów
wydanego przez francuskich do-
wódców. Przyznam, ¿e by³am
dumna z postawy moich rodaków.

Do dzisiaj nie wiadomo,
w jaki sposób cudowna figurka
znalaz³a siê w Katalonii, ale pew-
ne jest, ¿e poœród tych wystrzê-
pionych gór odbiera nale¿n¹ Jej
czeœæ. Ludzie modl¹ siê do Niej
s³owami:

Niech Ciê b³ogos³awi to miej-
sce, które sobie wybra³aœ na
mieszkanie, aby ludziom dobrze
uczyniæ. Niechaj Ciê b³ogos³awi¹
Bogarodzico, wszystkie œlady lu-
dzi, którzy tu kiedykolwiek przy-
chodzili. Niech Ciê b³ogos³awi¹
wszystkie modlitwy, proœby i b³a-
gania, które tu kiedykolwiek do
Ciebie zanoszono.

Ma³gorzata Machoñ

Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA– MONTSERRAT



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 5

Zwracam siê z apelem w imieniu Karolka Walczaka – dziewiêcioletniego dziecka, które ju¿ po raz
trzeci walczy o ¿ycie i tak naprawdê, to nigdy nie mog³o cieszyæ siê ¿yciem jak inne dzieci. W tej chwili
bardzo potrzebuje p³ytek krwi z grupy AB+ od dawców ju¿ zarejestrowanych we wroc³awskich bankach
krwi. Proszê tak¿e o rejestrowanie siê w bazie dawców szpiku kostnego, ten gest pomo¿e innym dzieciom
potrzebuj¹cym pomocy.

Poniewa¿ zbli¿a siê okres rozliczeñ podatkowych proszê tak¿e o 1% dla Karola Walczaka (Fundacja „Na
ratunek dzieciom z chorob¹ nowotworow¹” KRS 0000086210 w tytule Karol Walczak).

Przeszczep szpiku jest planowany na 3 lutego 2018 r. i wtedy ka¿dy grosz bêdzie cenny i mo¿e pomóc
powróciæ mu do zdrowia.

Dziêkujê!
Maja ¯y¿ak (603-313-276)
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WuWa
Wroc³awska wystawa mieszka-

niowa WuWa (niem. Wohnungs-
und Werkraumausstellung = Wy-
stawa mieszkania i miejsca pracy).

Wzorcowe osiedle WuWA wy-
budowano w 1929 roku miêdzy
dzisiejszymi ulicami Wróblewskie-
go, Tramwajow¹, Dembowskiego,
Zielonego Dêbu i Kopernika. Ini-
cjatorem by³a Œl¹ska Sekcja We-
rkbundu* we wspó³pracy z miej-
skimi w³adzami budowlanymi,
a sfinansowanie inwestycji prze-
jê³o wroc³awskie Towarzystwo
Osiedlowe Wroc³aw SA.

Celem wzorcowego osiedla
by³o przede wszystkim przedsta-
wienie nowych typów tanich ma-
³ych i œrednich mieszkañ, maj¹cych
wówczas tak ogromne spo³eczne
znaczenie. Z tym ³¹czy³o siê przed-
stawienie nowej typologii domów,
nowych technologii i materia³ów
budowlanych. Projekt przewidy-
wa³ 37 obiektów: domy jednoro-
dzinne i dwurodzinne, domy w za-
budowie szeregowej oraz domy
wielorodzinne, a tak¿e parterowe
przedszkole. Zaprojektowano tak-
¿e otoczenie budynków, tereny
rekreacyjne ogólnego u¿ytku i
ogrody przydomowe.

Budowa osiedla trwa³a tylko
3 miesi¹ce. Do zwiedzania udo-
stêpniono gotowe urz¹dzone wnê-
trza domów. Po zamkniêciu wy-
stawy rozwinê³a siê tu dzielnica ar-
tystyczna – wprowadzili siê przede
wszystkim pracownicy wroc³aw-
skiej Akademii Sztuki, architekci,
œpiewacy i pisarze.

WuWa2
Nowe ¯erniki to modelowe

osiedle, które ma staæ siê alterna-
tyw¹ do „produkcji taœmowej”
mieszkañ – mocno ujednoliconej

i nie zawsze jakoœciowo zadowa-
laj¹cej oferty generowanej przez
rynek. Powstaje na Nowych ¯er-
nikach. Projektowane przez naj-
lepszych wroc³awskich architek-
tów osiedle odpowiadaæ ma po-
trzebom nowoczesnych mieszkañ-
ców miasta, u³atwiaæ budowanie
wiêzi spo³ecznych, sprostaæ nor-
mom budownictwa ekologicznego,
a tak¿e staæ siê architektoniczn¹
wizytówk¹ Wroc³awia.

W przeciwieñstwie do standar-
dowych osiedli, powstaj¹cych cha-
otycznie na obrze¿ach miasta
Nowe ¯erniki pomyœlane zosta³y
jako jednostka wyposa¿ona w
podnosz¹ce komfort ¿ycia elemen-
ty charakterystyczne dla miasta.
Na terenie osiedla znajdzie siê
szko³a, przedszkole, dom seniora
a tak¿e dom kultury ulokowany
w przebudowanym schronie.
G³ówne osie osiedla zaprojekto-
wane zosta³y jako zielone aleje,
w które wkomponowane zostan¹
kameralne punkty handlowe i
us³ugowe. Na terenie przecinaj¹-
cego osiedle z pó³nocy na po³u-
dnie skweru ulokowane zostan¹
obiekty rekreacyjne – boiska, kor-
ty i place zabaw. W po³udniowej
czêœci osiedla, w pobli¿u parku, do
którego przylegaæ bêdzie osiedle,
planowane jest te¿ wzniesienie ko-
œcio³a.

Nazwy ulic w tej czêœci ¯ernik
s¹ zwi¹zane z architektami dzia-
³aj¹cymi w naszym mieœcie i re-
gionie. St¹d na przyk³ad Aleja
Architektów. W kolejnych nume-
rach naszej Gazetki chcemy przy-
bli¿aæ naszym czytelnikom patro-
nów ulic naszego osiedla – zaczy-
naj¹c od Nowych ¯ernik.

* Werkbund (niem. Deutscher Werkbund,
= Niemiecki Zwi¹zek Twórczy) – organizacja sku-
piaj¹ca architektów, artystów i in¿ynierów zwi¹-

zanych z budownictwem, za³o¿ona w 1907 r.

Hans Poelzig (ur. 30 kwiet-
nia 1869 w Berlinie, zm. 14
czerwca 1936 tam¿e) – niemiec-
ki architekt wczesnego moderni-
zmu, równie¿ scenograf teatralny
i filmowy. Poelzig by³ jednym
z g³ównych dzia³aczy Werkbundu,
przejœciowo równie¿ jego prze-
wodnicz¹cym (1919–1922).

Studia w Wy¿szej Szkole Tech-
nicznej w Berlinie-Charlottenbur-
gu ukoñczy³ w 1893. Po odbyciu
s³u¿by wojskowej pracowa³ jako
referendarz w pruskim Minister-
stwie Robót Publicznych. W 1896
zdoby³ nagrodê im. Schinkla za
projekt domu miejskiego w stylu
gotyzuj¹cym. W 1899 uzyska³
tytu³ pañstwowego radcy budow-
lanego i pracowa³ krótko w admi-
nistracji w DreŸnie.

W 1900 zosta³ powo³any na
wyk³adowcê Pañstwowej Akade-
mii Sztuki i Rzemios³a Artystycz-
nego we Wroc³awiu, zaœ w latach
1903–1916 by³ jej dyrektorem.
Uczelnia, która uzyska³a w 1913
status akademii królewskiej, sta³a
siê jedn¹ z najbardziej postêpo-
wych w Niemczech. Od 1908 by³
cz³onkiem Werkbundu.

Od 1916 Poelzig by³ miejskim
radc¹ budowlanym Drezna. W la-
tach 1919–1922 by³ przewodni-
cz¹cym Werkbundu. Rok póŸniej
zosta³ wyk³adowc¹ Pruskiej Aka-
demii Sztuki w Berlinie, po czym
od 1924 by³ profesorem Wy¿szej
Szko³y Technicznej w Berlinie-
Charlottenburgu. W 1931 zorga-
nizowano w Berlinie wystawê

WUWA
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Poelzig i jego szko³a. Choæ
1 stycznia 1933 Poelzig zosta³
rektorem zjednoczonych uczelni
artystycznych, ju¿ 10 kwietnia zo-
sta³ usuniêty ze stanowiska przez
nazistów.

Wobec narastaj¹cych represji
ze strony nazistów, Poelzig zde-
cydowa³ siê na emigracjê do Tur-
cji, gdzie zaproponowano mu pro-
fesurê w Ankarze. W czasie przy-
gotowañ do wyjazdu zmar³.

Hans Poelzig zostawi³ swój œlad
we Wroc³awiu. To on projektowa³
Pawilon Czterech Kopu³ i dom
handlowy przy ulicy Ofiar Oœwiê-
cimskich (dawniej mieœci³ siê tam
Dom Mody Mêskiej „Merkury”).
Ale nie tylko. Wed³ug jego pro-
jektów zbudowano kilka koœcio³ów

na naszym regionie (np. remont
i rozbudowa koœcio³a zamkowego
pw. œw. Jana Aposto³a w Oleœni-
cy, obecnie Bazylika mniejsza).

Jego dzie³em jest ratusz we
Lwówku Œl¹skim – konserwacja
i rozbudowa.

Oprac. E. Kowalewska
fot.: wikipediaROK ŒWIÊTEGO JÓZEFA KALISKIEGOModlitwa œw. Jana XXIII

O œwiêty Józefie,
stró¿u Jezusa, ma³¿onku Przeczystej Maryi,
który przeszed³eœ przez ¿ycie doskonale spe³niaj¹c swój obo-

wi¹zek, utrzymuj¹c prac¹ r¹k Œwiêt¹ Rodzinê z Nazaretu,
wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do ciebie siê zwra-

caj¹.
Ty znasz ich d¹¿enia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie

siê uciekaj¹, poniewa¿ wiedz¹, ¿e w Tobie znajd¹ Tego, kto ich
zrozumie i obroni.

Równie¿ i Ty zaznawa³eœ przeciwnoœci, trudu, zmêczenia;
ale w³aœnie przez te starania o zapewnienie bytu materialne-

go, Twój duch osi¹gn¹³ najg³êbszy pokój, cieszy³ siê niewypo-
wiedzian¹ radoœci¹ z obcowania ze synem Bo¿ym i z Maryj¹,
Jego Najmilsz¹ Matk¹, tobie powierzonymi.

Niech zrozumiej¹ ci, których otaczasz swoj¹ opiek¹, ¿e nie s¹
samotni w swej pracy, niech umiej¹ odkrywaæ obok siebie Jezu-
sa, przyjmowaæ Go z wdziêcznoœci¹ i strzec Go wiernie, tak jak
Ty to czyni³eœ. i wyjednaj, by w ka¿dej rodzinie, w ka¿dej fabry-
ce, w ka¿dym warsztacie, gdzie pracuje chrzeœcijanin wszystko
by³o uœwiêcone mi³oœci¹, cierpliwoœci¹, sprawiedliwoœci¹, trosk¹
o dobro – a¿eby ³aski niebios sp³ywa³y obficie. Amen.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECIB³. Anna Katarzyna Emmerich(1774-1824)
 Czy zdarzy³o Ci siê kiedyœ nie

jeœæ niczego przez ca³y dzieñ? Ka-
tarzyna nie jad³a œniadania, obia-
du i kolacji przez – uwaga – jede-
naœcie lat! Posila³a siê wy³¹cznie
wod¹ i Eucharysti¹. Ale nie wy-
gl¹da³a jak œmieræ na chor¹gwi,
nie, nie. Wszystko z ni¹ by³o
w porz¹dku, a to dlatego, ¿e
sprawc¹ tego fenomenu, który sta³
siê oczywiœcie sensacj¹, by³ Pan
Jezus i jego nadprzyrodzona ³aska.

Podobn¹ sensacjê wywo³a³y
stygmaty, które otrzyma³a
w wieku trzydziestu oœmiu
lat. To szczególne zaprosze-
nie do udzia³u w swojej
Mêce da³ Jezus Katarzynie
rok po tym, jak jej ojczysta
Westfalia dosta³a siê w rêce
cesarza Napoleona. Kraj
poddano nagle powszech-
nej laicyzacji. Zlikwidowa-
no klasztor augustianek, do
którego wst¹pi³a maj¹c
dwadzieœcia osiem lat.

Dlaczego tak póŸno? Bo
wczeœniej musia³a zajmo-
waæ siê rodzeñstwem. By³a
jednak tak inteligentna, ¿e
w trzy tygodnie nauczy³a
siê czytaæ i pisaæ. To by³a
ca³a jej edukacja. Mia³a sie-
dem lat, gdy id¹c po raz
pierwszy do spowiedzi ze-
mdla³a w drodze do koœcio-
³a. Dlaczego? Bo wzbudzi-
³a w sobie tak silny ¿al za
grzechy.

Wiele lat póŸniej, podczas mo-
dlitwy, ujrza³a Jezusa, który wrê-
czy³ jej dwa wieñce: jeden z kwia-
tów, drugi z cierni. Gdy za³o¿y³a
ten drugi, na jej g³owie ukaza³y
siê stygmaty po koronie ciernio-
wej. Czas w klasztorze up³ywa³ jej
na modlitwie, ciê¿kiej pracy, cho-
robach, umartwieniach i prakty-
kach pokutnych w intencji nawró-
cenia grzeszników. Wydawa³o jej
siê wówczas, ¿e osi¹gnê³a szczyt
cierpienia. A jednak…

Gdy po zamkniêciu klasztoru
wróci³a do domu, otrzyma³a ko-
lejne stygmaty i nagle zwali³y siê
jej na g³owê rzesze dziennikarzy
i pielgrzymów. Rok póŸniej ule-
g³a wypadkowi. Le¿a³a sparali¿o-
wana, gdy tym czasem wokó³ jej
³ó¿ka k³êbili siê pruscy policjanci
i pseudonaukowcy, którzy chcieli
udowodniæ za wszelk¹ cenê, ¿e jej
wizje to jedno wielkie szachraj-
stwo. I wtedy Jezus sprawi³, ¿e za-
czê³a od¿ywiaæ siê wy³¹cznie…

Jego Cia³em? W³aœnie.
Kiedy og³oszono au-

tentycznoœæ stygmatów
Katarzyny, nawróci³o
siê mnóstwo ludzi. Tak-
¿e doktor Wesner, le-
karz kieruj¹cy badania-
mi.

***

Film „Pasja” Mela
Gibsona zosta³ zrealizo-
wany na podstawie ob-
jawieñ, jakie Katarzyna
otrzyma³a od Pana Je-
zusa. Pos³u¿y³y one
równie¿ archeologom
do odnalezienia w Efe-
zie domku, w którym
Maryja spêdzi³a ostatnie
dni na ziemi.

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA LUTOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 16 lutego 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, umiesz-
czaj¹c w temacie „Zadanie styczniowe” (termin: pi¹tek 16 lutego).

Losowanie nagród w niedzielê 18 lutego po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka lutowa

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

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

Witajcie! Dziœ krzy¿ówka sprawdzaj¹ca Wasz¹ wiedzê katechetyczn¹. Je¿eli napotkacie trudne has³o,
warto je wyjaœniæ w oparciu o ró¿ne Ÿród³a, aby poszerzaæ swoje s³ownictwo. Gdy odczytacie has³o, to
sprawdŸcie sk¹d pochodzi g³ówny jego wyraz. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1. inaczej Pismo Œwiête
2. modlitwa zamykaj¹ca obrzêdy wstêpne
    odmawiana przed pierwszym czytaniem
3. zwyciê¿y³ walkê z Goliatem
4. jeden ze 150 utworów, których autorem jest
    najprawdopodobniej Dawid
5. Piotr – …, na której Jezus zbudowa³ Koœció³
6. niebezpieczny ¿ywio³ daj¹cy œwiat³o i ciep³o
7. g³ówna szata liturgiczna zak³adana przez kap³ana
    do Mszy Œw.
8. niekwaszony, przaœny chleb, okr¹g³y op³atek
    nierzadko ozdabiany krzy¿em
9. prorok z XI w. p.n.e. urodzony w Rama; namaœci³
    dwóch królów Saula i Dawida
10. druga Osoba Trójcy Œwiêtej  (dwa wyrazy)
11. Ÿród³o œwiat³a, wykonane z parafiny i z knotem
      w œrodku
12. … œwiêty – Trzecia Osoba  Trójcy Œwiêtej
13. góra Moj¿esza, na której Bóg przekaza³ mu
     10 przykazañ.
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1 lutego, czwartek                                                                                                                                                      *
900 ++ Helena, Halina, Zdzis³aw (m) Maœlankowscy
1800 + Helena Fridrich – 1 gregorianka

2 lutego, pi¹tek – œwiêto Ofiarowania Pañskiego                                                                                                             *
900 + Ewa ¯¹d³o; ++ z rodziny
1700 + Karol £anda – 24 rocznica œmierci; + Maria £anda; ++ Eleonora, Mieczys³aw (m) Mazur
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
2000 + Helena Fridrich – 2 gregorianka

3 lutego, sobota                                                                                                                                                                   *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anety Stachurskiej-Orskiej, dla mê¿a i syna Micha³a
1800 + Helena Fridrich – 3 gregorianka

4 lutego, 5 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                              *
800 ++ Zofia, Roman, Kazimierz M¹czka
900 + Maria Z¹bek – 21 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Z¹bek; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marysi w 8. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Stanis³awa (m) z okazji 80. rocznicy urodzin oraz

             o b³ogos³awieñstwo dla ca³ej rodziny
2000 + Helena Fridrich – 4 gregorianka

5 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900 + Helena Fridrich – 5 gregorianka
1800

6 lutego, wtorek                                                                                                                                                                  *
900

1800 + Helena Fridrich – 6 gregorianka
7 styczeñ – œroda                                                                                                                                                                 *

900 + Helena Fridrich – 7 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

8 lutego, czwartek                                                                                                                                                             *
900

1800 + Helena Fridrich – 8 gregorianka
9 lutego, pi¹tek – Najœwiêtszego Oblicza Jezusa                                                                                                          *

900 + Helena Fridrich – 9 gregorianka
1800 + Maria Kusak – 3 rocznica œmierci

10 lutego, sobota                                                                                                                                                               *
900 ++ Franciszka (f), Józef (m), Stanis³aw (m) £ê¿ny
1800 + Helena Fridrich – 10 gregorianka

11 lutego, 6 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                 *
800 ++ Agnieszka, Piotr, Ma³gorzata, Klaudia, Sandra, Piotruœ; ++ z rodzin Matemisz i Turek
900 ++ Bronis³awa (f), Aleksander (m) W³adyka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Jan Krempowicz – 1 rocznica œmierci; ++ z rodziny Krempowicz
1200 W intencji Parafian
1800 + Helena Fridrich – 11 gregorianka
2000

12 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                         *
900 + Helena Fridrich – 12 gregorianka
1800

13 lutego, wtorek                                                                                                                                                                    *
900 + Roman Skowron
1800 + Helena Fridrich – 13 gregorianka

14 lutego, Œroda Popielcowa                                                                                                                                                          *
900

1700

1800 + Helena Fridrich – 14 gregorianka
2000

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 lutego (sobota)
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15 lutego, czwartek                                                                                                                                                          *
900 + Helena Fridrich – 15 gregorianka
1800

16 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                                    *
900

1800 + Helena Fridrich – 16 gregorianka
17 lutego, sobota                                                                                                                                                                *

900 + Helena Fridrich – 17 gregorianka
1800 + Franciszka (f) Martynek – 21 rocznica œmierci; + Ludwik (m) Martynek; + Jakub Trzeciak; ++ z rodziny Bojanowskich

18 lutego, 1 niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                           *
800 ++ Robert, Joanna Chada
900 + Helena Fridrich – 18 gregorianka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zuzi w 9. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + W³adys³aw (m) Stachowicz, ++ Rodzice, Brat, Siostra; ++ Marianna, Franciszka (f), Julianna ¯ebrowskie
2000 + Stefania (f) Chrobak

19 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                                           *
900

1800 + Helena Fridrich – 19 gregorianka
20 lutego, wtorek                                                                                                                                                                *

900 + Helena Fridrich – 20 gregorianka
1800 + Stanis³aw (m) Skotnicki

21 lutego, œroda                                                                                                                                                                           *
900 + Helena Fridrich – 21 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

22 lutego, czwartek – Œwiêto Katedry Œw. Piotra, Aposto³a                                                                                                *
900

1800 + Helena Fridrich – 22 gregorianka
23 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                                  *

900 + Helena Fridrich – 23 gregorianka
1800

24 lutego, sobota                                                                                                                                                              *
900 + Helena Fridrich – 24 gregorianka
1800 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czernieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek

25 lutego, 2 niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                        *
800 + Rozalia Litwin; + Maria – 2 rocznica œmierci
900 + Jan Szyd³owski – 5 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Stryczek – 18 rocznica œmierci; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marysi z okazji 8. rocznicy urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Helena Fridrich – 25 gregorianka
2000

26 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800 + Helena Fridrich – 26 gregorianka
27 lutego, wtorek                                                                                                                                                           *

900

1800 + Helena Fridrich – 27 gregorianka
28 lutego, œroda                                                                                                                                                              *

900 + Helena Fridrich – 28 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

Serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwa Wielkopostne
Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek

dla doros³ych o godz. 900 ze msz¹ œwiêt¹,
dla dzieci o godz. 1700,

dla doros³ych o godz. 1730,
dla m³odzie¿y o godz. 1900

Gorzkie ¿ale
w ka¿d¹ niedzielê o godz. 1700
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KRONIKA PARAFIALNA
W grudniu 2017 r. przez

sakrament Chrztu œwiêtego do
wspólnoty parafialnej zosta³y
przyjête dzieci:

Suzan Barik
Tomasz Kasendra
Pola Pacyna
Maja Kleczyk
Adam Gal

Zmarli
w grudniu:

+ Salomea Wolanik
w styczniu:

+ Janina Bielawska
+ Maria Fabisiak
+ Andrzej Garga³a

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
Ok³adka Marek Jasiak

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 d 1600 do 1700 oraz
w sobotê od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w lutym

Intencja ogólna
Aby ci, którzy sprawuj¹ w³a-

dzê materialn¹, polityczn¹ lub
duchow¹, nie pozwolili, by rz¹-
dzi³a nimi korupcja.

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. Dyplomowany optometrysta

zaprasza na bezp³atne,
komputerowe badanie wzroku bez skierowania
Mo¿liwoœæ zakupu okularów w atrakcyjnych cenach

· do pracy przy komputerze i dla kierowców
Fachowy dobór szkie³ i opraw okularowych

po cenach hurtowych
(dzieci powy¿ej 15 roku)

Salka Parafialna
Wroc³aw, ul. ¯ernicka 249

3 lutego 2018 (sobota)
godz. 1200 – 1400

90 rocznica przy³¹czenia ¯ernik
do Wroc³awia

Pod koniec lat dwudziestych ubieg³ego stulecia w ów-
czesnym Breslau pojawi³y siê problemy z budownictwem
mieszkaniowym. Postanowiono 1. kwietnia 1928 roku
przy³¹czyæ do miasta okoliczne wsie. By³o to najwiêksze
w historii miasta rozszerzenie dotychczasowych granic.
Na nowym obszarze mia³y powstaæ nowe, modelowe osie-
dla. Do przy³¹czonych wsi nale¿a³y miêdzy innymi ¯erni-
ki, Z³otniki, Stab³owice, Maœlice.

Z okazji tej rocznicy planowana jest wystawa zewnêtrz-
na wokó³ koœcio³a.

Je¿eli ktoœ posiada stare zdjêcia, mapki, pocztówki lub
inne materia³y mog¹ce zainteresowaæ organizatorów wy-
stawy prosimy o ich udostêpnienie i kontakt z ksiêdzem
Proboszczem.
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