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Mi³osierdzie nie tylko w Wielkim Poœcie…
Wielki Post (oprócz Niedzieli Mi-

³osierdzia) jest takim czasem w roku
liturgicznym, w którym orêdzie Mi-
³osierdzia jest mam najbardziej
bliskie i do nas przemawia. Wyni-
ka to z jego istoty – doœwiadczania
mi³oœci mi³osiernej od Chrystusa
poprzez swoj¹ wewnêtrzn¹ przemia-
nê, której pomóc ma pokuta, post
i ja³mu¿na. A kiedy – jak mówi³
Papie¿ Franciszek, doœwiadczamy
mi³osierdzia, wtedy mo¿emy siê
nim dzieliæ z innymi. Ewangeliza-
cja jest przekazem ¿ycia: co przy-
j¹³em, przekazujê.

Aby jednak to doœwiadczenie
mi³osierdzia nie skoñczy³o siê dla
nas w Wielkanoc, ewentualnie
w Niedzielê Mi³osierdzia, powin-
niœmy zapytaæ samych siebie, czy
dobrze je rozumiemy. Czêsto z tra-
dycji, z przyzwyczajenia, mo¿e z po-
czucia obowi¹zku uczestniczymy
w nabo¿eñstwach wielkopostnych,
rekolekcjach, spowiedzi, robimy wy-
rzeczenia wielkopostne, a nawet
sk³adamy ja³mu¿nê wielkopost-
n¹…To pozwala nam poczuæ siê
lepiej, a raczej lepszymi od innych,
godniejszymi obdarowania nas
³askami przez Boga… A potem zno-
wu wszystko wraca do… normy –
czyli do okresu zwyk³ego w roku
liturgicznym, którego nazwa wyj¹t-
kowo pasuje do ¿ycia duchowego
przeciêtnego chrzeœcijanina.

Odrobina mi³osierdzia czyni
œwiat mniej zimnym i bardziej
sprawiedliwym. Musimy zrozu-
mieæ dobrze to mi³osierdzie Boga,
tego mi³osiernego Ojca, który ma
tak wiele cierpliwoœci – przekony-
wa³ Papie¿ Franciszek w 2013 r.
Natomiast w Orêdziu na tegorocz-
ny Wielki Post przypomnia³: Jak¿e
pragnê, aby miejsca, w których
wyra¿a siê Koœció³, w szczególno-
œci nasze parafie i nasze wspólno-
ty, sta³y siê wyspami mi³osierdzia
na morzu obojêtnoœci!

W kontekœcie tych s³ów, mi³o-
sierdzie doœwiadczane i przekazy-

wane tylko w okresie Wielkiego
Postu mo¿na by porównaæ z wysp¹,
która wynurzy³a siê z oceanu obo-
jêtnoœci, by po 40-50 (do Niedzieli
Mi³osierdzia) dniach stopniowo (lub
gwa³townie) znowu siê w nim zanu-
rzyæ. Aby tak siê nie sta³o musimy
oblec siê w mi³osierdzie i staraæ
siê nie daæ sobie tej duchowej szaty
zbyt ³atwo œci¹gn¹æ. A je¿eli nawet
tak siê stanie to na nowo siê o ni¹
postaraæ.

Jak to zrobiæ? Jak doœwiadczaæ
mi³osierdzia Boga poza Wielkim
Postem, Œwiêtami? W zwyk³ej co-
dziennoœci? W wirze spraw, proble-
mów… Oczywistym i prostym spo-
sobem wydaje siê spotykanie z mi-
³osiernym Ojcem w sakramencie
pokuty – tylko nie od œwiêta,
a w miarê regularnie. W Dziennicz-
ku S. Faustyny czytamy: Za ka¿-
dym razem, jak siê zbli¿asz do spo-
wiedzi œw., ZANURZAJ SIÊ ca³a
w Moim mi³osierdziu z wielka uf-
noœci¹, abym móg³ zlaæ na duszê
twoj¹ hojnoœæ Swej ³aski (nr 1602).
Wskazówkê znajdziemy te¿ w innym
miejscu Dzienniczka: Ile razy us³y-
szysz jak zegar bije TRZECI¥ GO-
DZINÊ zanurzaj siê ca³a w mi³o-
sierdziu Moim, uwielbiaj¹c je
i wys³awiaj¹c. W godzinie tej wy-
prosisz wszystko dla siebie
i dla innych, staraj siê w tej go-
dzinie odprawiæ drogê krzy¿ow¹,
a je¿eli nie mo¿esz to przynajmniej
wst¹p na chwilê do kaplicy, a je-
¿eli nie mo¿esz wst¹piæ do  kapli-
cy, pogr¹¿ siê w modlitwie tam,
gdzie jesteœ, chocia¿ przez
krótk¹ chwilê (nr 1572).

Z doœwiadczenia wiem, ¿e tak¹
chwilê mo¿na wyrwaæ z czasu co-
dziennych obowi¹zków. Du¿o wiê-
cej takich chwil przeznaczamy na
rozmowy w pracy lub przez telefon,
s³uchanie radia w samochodzie,
ogl¹danie telewizji w domu…

Kiedy ju¿ doœwiadczamy Bo¿ego
mi³osierdzia, mamy innych nim ob-
darowywaæ. I tu znowu powracaj¹

praktyki wielkopostne, poniewa¿ we
wspó³czesnym œwiecie mi³osier-
dzie kojarzone jest prawie wy-
³¹cznie z ja³mu¿n¹, zwi¹zan¹
z zaspokojeniem materialnych po-
trzeb cz³owieka. Jeœli ju¿ staramy
siê wprowadzaæ je w swoje ¿ycie,
ograniczamy siê raczej do siedmiu
uczynków mi³osierdzia wobec cia-
³a: ³akn¹cych nakarmiæ, pragn¹-
cych napoiæ, nagich przyodziaæ,
podró¿nych w dom przyj¹æ, wiêŸ-
niów pocieszaæ, chorych nawie-
dzaæ, umar³ych pogrzebaæ. Oczy-
wiœcie nie oznacza to, ¿e te uczynki
nie maj¹ wartoœci. Z ca³¹ pewno-
œci¹ tak, chocia¿ nie dla wszystkich
s¹ mo¿liwe do realizacji (np. cz³o-
wiek sam ¿yj¹cy w ubóstwie ma
ograniczone mo¿liwoœci wspierania
materialnego potrzebuj¹cych). Wy-
daje siê, ¿e równie wa¿ne, ale
o wiele trudniejsze (choæ mo¿liwe
do podjêcia dla wszystkich) s¹ du-
chowe uczynki mi³osierdzia: na-
pominanie grzesz¹cych, pouczanie
nieumiejêtnych, udzielanie dobrych
rad w¹tpi¹cym, pocieszanie strapio-
nych, cierpliwe znoszenie krzywd,
chêtne darowanie urazów oraz mo-
dlitwa za ¿ywych i umar³ych. Aby je
podejmowaæ nie trzeba byæ majêt-
nym, wykszta³conym, dysponowaæ
du¿¹ iloœci¹ czasu… a jednak jak
g³êbiej przeanalizujemy te uczynki,
to oka¿e siê, ¿e mog¹ nas du¿o wiê-
cej kosztowaæ, ani¿eli oddanie bliŸ-
niemu ostatniego kawa³ka chleba,
czy ulubionej szaty.

Nieumiejêtnych nauczaæ mo-
¿emy albo w sprawach religii, albo
w innych po¿ytecznych kwestiach,
jednak kto z nas chce na temat wia-
ry rozmawiaæ w pracy, z s¹siada-
mi, wœród znajomych? No mo¿e
jeszcze w rodzinie, ale jak napoty-
kamy opór – wolimy odpuœciæ. Roz-
grzeszaj¹c siebie, ¿e siê na tym tak
bardzo nie znamy zostawiamy to
zadanie ksiê¿om, misjonarzom, ka-
techetom, osobom zakonnym, in-
nym profesjonalistom… Tymcza-
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sem w Piœmie Œw. czytamy: Ci, któ-
rzy nauczyli wielu sprawiedliwo-
œci, jak gwiazdy przez wieki i na
zawsze [bêd¹ œwieciæ] (Dan 12, 3).

W¹tpi¹cym dobrze radziæ
wydawaæ by siê mog³o, ¿e to takie
proste, bo my Polacy z natury lubi-
my dawaæ innym rady (sami nie
bardzo chc¹c je przyjmowaæ). Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w wielu
wypadkach skutki naszej rady bêd¹
obci¹¿aæ nasze sumienie, wiêc nie
mo¿emy bliŸniemu radziæ czegoœ,
czego nie przemyœlimy, na czym siê
nie znamy, nie mo¿emy przewidzieæ
konsekwencji…

Grzesz¹cego upomnieæ – tu
zaczynaj¹ siê wiêksze dylematy…
oprócz potocznej opinii – to nie
moja sprawa, nasuwaj¹ siê inne:
drzazgê chcê usuwaæ z oka bliŸ-
niego, a belki w swoim oku nie
widzê, to niczego nie zmieni, a ja
tylko sobie wroga z niego zrobiê,
on dobrze wie, ¿e Ÿle zrobi³, le-
piej siê nie mieszaæ… A jednak dla
œwiêtego spokoju uczynku tego za-
niedbywaæ nie powinniœmy. Œw.
Grzegorz Wielki g³osi³ bowiem: Kto
mo¿e coœ naprawiæ, a nie czyni
tego, ma bez w¹tpienia wspó³-
udzia³ w grzechu. Upominaj¹c
bliŸniego, pamiêtaæ nale¿y
o porz¹dku, jaki wskaza³ Chry-
stus. Najpierw upomnieæ go
w cztery oczy; gdy to nie poskut-
kuje, zganiæ go przy jednym lub
dwóch œwiadkach. A gdyby i to nie
pomog³o, wtedy dopiero zwróciæ
mamy na jego postêpowanie uwa-
gê prze³o¿onych (Mt 18, 15).

Krzywdy cierpliwe znosiæ –
tu te¿ nasuwa siê wiele w¹tpliwo-
œci: przecie¿ osobê postêpuj¹c¹ Ÿle
(krzywdzenie kogoœ to grzech) nale-
¿y upomnieæ; chrzeœcijanin, jako
dziecko Boga nie mo¿e byæ tchó-
rzem; jak nic nie powiem, to po-
myœli, ¿e takie zachowanie mnie nie
krzywdzi… Je¿eli mamy przekona-
nie, ¿e nasza pokora w znoszeniu
cierpienia  powstrzyma bliŸniego od
pope³nienia wiêkszych b³êdów (z³a
wobec nas) i mo¿e doprowadzi do
poznania swej niesprawiedliwoœci
(krzywdy) to ³atwiej jest nam daro-
waæ winy. Du¿o gorzej, kiedy
krzywdz¹cy jest ma³o empatyczny

i nic sobie z naszego cierpienia nie
robi… Jednak w nauczaniu œwiê-
tych akcentowana jest wartoœæ cier-
pliwoœci wobec niesprawiedliwych
oskar¿eñ, doznanych krzywd. Œw.
Teresa z Avila g³osi³a, i¿  niewin-
noœæ nasza musi wyjœæ kiedyœ na
jaw, a wtedy tym wiêksza czeka
nas nagroda za cierpliwoœæ.  Œw.
Franciszek Salezy natomiast poucza:
Na drobn¹ zniewagê nie nale¿y
zwa¿aæ, lecz przeciw zarzutowi
ciê¿kiej zbrodni trzeba siê broniæ.
Wynika z tego, ¿e przy spe³nianiu
tego uczynku mi³osierdzia najlepiej
jest wybieraæ z³ot¹ drogê œrod-
kow¹, wskazan¹ przez roztropnoœæ.

Naj³atwiejsze w spe³nianiu wydaj¹
siê byæ dwa ostatnie z omawianych
uczynków mi³osier-
nych co do duszy.
Wynika to z faktu,
¿e kojarz¹ siê nam
z oczywista reakcj¹
ka¿dego przyzwoite-
go cz³owieka, nawet
gdy sam w ma³ym
stopniu korzysta
z daru mi³osierdzia Boga.

Strapionych pocieszaæ – wy-
daje siê nam oczywist¹ oczywisto-
œci¹, poniewa¿  wyra¿anie innym
wspó³czucia jest powszechnie przy-
jête (choæ nie zawsze szczere). Po-
cieszaæ bliŸniego mo¿na w ró¿ny
sposób, w zale¿noœci od Ÿród³a, przy-
czyny ich strapienia, cierpienia.
Czasem potrzebna rozmowa, odnie-
sienie siê do wiary, wskazanie dal-
szej  drogi, mo¿liwoœci zobaczenia
w perspektywie dobra, innym ra-
zem wystarczy zaznaczyæ, ¿e bêdzie-
my blisko, ¿e wspó³odczuwamy
cierpienie. A w sytuacji, kiedy po-
trzebna jest konkretna pomoc – na
miarê swoich mo¿liwoœci powinni-
œmy pomóc. Sam Pan Jezus daje
nam przyk³ad w tym zakresie: po-
cieszy³ przecie¿ matkê m³odzieñca
z Nain i siostry £azarza. Smutek
jest chorob¹ umys³u, szkodz¹c¹
cz³owiekowi (Przyp. 25, 20). Po-
cieszaj¹c strapionych spe³niamy po-
dobny uczynek, jak ten, kto pielê-
gnuje chorych – mówi³ œw. Grze-
gorz Wielki. A œw. Ambro¿y wska-
zuje, i¿ wielka to pociecha dla stra-
pionego, jeœli ma kogoœ, kto z nim

szczerze wspó³czuje.
Modliæ siê za ¿ywych i umar-

³ych – te¿ wydawaæ by siê mog³o
jest spraw¹ prost¹ i dla wiêkszoœci
z nas akceptowan¹. Przyjmujemy,
i¿ jest mi³a Panu Bogu,  przynosi
po¿ytek zarówno tym, za których
siê modlimy, jak i nam samym. Jed-
nak, gdyby takie myœlenie by³o na-
prawdê powszechne, nie by³oby wol-
nych intencji mszalnych w ¿adnej
parafii, a modlitwa w rodzinach by-
³aby codziennoœci¹… Nawet je¿eli
z dum¹ przyznamy, ¿e modlimy siê
za naszych zmar³ych (chocia¿ raz
w roku poprzez wypominki lub na
cmentarzu), zamawiamy Mszê Œw.,
zmawiamy ró¿aniec lub w modlitwie
spontanicznej oddajemy Bogu na-

szych bliskich, to naj-
czêœciej dotyczy to
osób, z którymi jeste-
œmy zwi¹zani (rodzi-
ny, przyjació³, znajo-
mych). Du¿o gorzej
wypadamy, gdy cho-
dzi o osoby, które nas
skrzywdzi³y, których

nie lubimy, za osoby dla nas obce…
Tymczasem w Piœmie Œw. mamy
nakaz Pana Jezusa: módlcie siê
za tych, którzy was oczerniaj¹
(£k 6, 28), a œw. Pawe³ poucza, ¿e
dobr¹ i mi³¹ Bogu rzecz¹ jest, je-
œli modlimy siê za wszystkich lu-
dzi, zw³aszcza za królów i wszyst-
kich sprawuj¹cych w³adzê (lTm 2,
3).

Niech czas Wielkiego Postu bê-
dzie dla nas czasem g³êbokiego do-
œwiadczania Bo¿ego mi³osierdzia.
Niech umocni i otworzy oczy na-
szego serca, abyœmy dostrzegli
wokó³ siebie tych, którym sami bê-
dziemy œwiadczyæ mi³osierdzie… nie
tylko przy okazji przygotowywania
siê do Œwi¹t Wielkiej Nocy. Niech
w tym dobrym postanowieniu to-
warzysz¹ nam s³owa Papie¿a Fran-
ciszka, który 11 stycznia br. pod-
czas modlitwy Anio³ Pañski mówi³:
– Potrzeba dziœ mi³osierdzia i istot-
ne jest, aby wierni œwieccy ¿yli nim
i zanieœli je do ró¿nych sfer spo-
³ecznych. Naprzód! Prze¿ywamy
czas mi³osierdzia, to jest w³aœnie
czas mi³osierdzia.

Gra¿yna Grzywa
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Zwiastowanie Pañskie –Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
Podjêcie Duchowej Adopcji

Dziecka Poczêtego
W og³oszonej 25 marca 1995

r. encyklice „Evangelium vitae” Jan
Pawe³ II napisa³: „proponujê (...)
aby corocznie w ka¿dym kraju ob-
chodzono Dzieñ ¯ycia. (...) Trze-
ba, aby dzieñ ten by³ przygotowa-
ny i obchodzony przy czynnym
udziale wszystkich cz³onków Ko-
œcio³a lokalnego. Jego podstawo-
wym celem jest budzenie w sumie-
niach, w rodzinach, w Koœciele
i w spo³eczeñstwie œwieckim wra¿-
liwoœci na sens i wartoœæ ludzkie-
go ¿ycia w ka¿dym momencie
i ka¿dej kondycji” (nr 85).

Dzie³o Duchowej Adopcji
25 marca ka¿dego roku –

w uroczystoœæ Zwiastowania Pañ-
skiego – ca³y katolicki œwiat prze-
¿ywa Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia.
W tym dniu w sposób szczególny

spogl¹damy nie tylko na swoje
¿ycie, które jest wielkim darem
Stwórcy. Nadarza siê te¿ dobra
okazja, by zatroszczyæ siê o ¿ycie
tych najbardziej bezbronnych, po-
czêtych, ale jeszcze nienarodzo-
nych, którym grozi zag³ada.
W intencji dziecka zagro¿onego
w ³onie matki zabiciem mo¿emy
podj¹æ Duchow¹ Adopcjê.

Dlaczego warto mieæ dzieci
Z okazji Dnia Œwiêtoœci ¯ycia

warto zastanowiæ siê, co tracimy,
odmawiaj¹c ¿ycia przysz³ym po-
koleniom i nie dotyczy to bynaj-
mniej jedynie owych hipotetycz-
nych istnieñ, ale równie¿ jak naj-
bardziej nas samych. Œwiêta s¹ od
tego, by je œwiêciæ, by siê cieszyæ.
Poszukajmy wiêc naszej utraconej
radoœci i zdejmijmy œmieræ z pie-
desta³u. Nic nie nadaje siê do tego
lepiej, ni¿ ¿ycie.

Œwiêtoœæ ¿ycia
Œwiêtoœæ ¿ycia cz³owieka wy-

wodzi siê spoza materii, nie daje
bezpoœrednich doznañ. Wpraw-
dzie cz³owiek doœæ ³atwo poznaje
rozumem swoj¹ odrêbnoœæ od
reszty œwiata, jednak nie umia³by
tego nazwaæ œwiêtoœci¹. Œwiado-
moœæ odrêbnoœci, a nawet wy¿szo-
œci nad œwiatem zwierz¹t i roœlin
nie jest jeszcze tym samym, co
œwiadomoœæ œwiêtoœci. Œwiêtoœæ
musi byæ cz³owiekowi uœwiadomio-
na, objawiona.

Ÿród³o: wroclaw.oaza.pl

Droga Krzy¿owa

Udziela siê odpustu zupe³nego wiernemu, który odprawia pobo¿nie Drogê Krzy¿ow¹. W pobo¿nej
praktyce Drogi Krzy¿owej odnawia siê pami¹tkê cierpieñ, jakie Boski Zbawiciel prze¿y³ w czasie
drogi od pretorium Pi³ata, gdzie zosta³ skazany na œmieræ, a¿ na górê Kalwariê, gdzie umar³ na krzy¿u
dla naszego zbawienia. Dla uzyskania odpustu okreœla siê nastêpuj¹ce warunki:

1. Pobo¿n¹ praktykê nale¿y odprawiaæ przed stacjami Drogi Krzy¿owej prawnie erygowanymi.
2. Do wystawienia zaœ Drogi Krzy¿owej wymaga siê 14 krzy¿y, przy których zwyk³o siê zamiesz-

czaæ z po¿ytkiem tyle¿ obrazów przedstawiaj¹cych stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechnym zwyczajem praktyka sk³ada siê z czternastu pobo¿nych czytañ, do

których dodaje siê pewne wezwania modlitewne. Dla odprawienia jednak Drogi Krzy¿owej wymaga
siê tylko nabo¿nego rozwa¿ania Mêki i Œmierci Chrystusa, nie jest zatem rzecz¹ konieczn¹ rozmyœla-
nie o poszczególnych tajemnicach ka¿dej stacji.

4. Wymaga siê przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Je¿eli jednak tê pobo¿n¹ praktykê
odprawia siê publicznie i wszyscy bior¹cy udzia³ nie mog¹ bez zamieszania przechodziæ od stacji do
stacji, wystarczy, je¿eli do poszczególnych stacji przechodzi prowadz¹cy Drogê Krzy¿ow¹, podczas
gdy inni pozostaj¹ na swoim miejscu.
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OSTRZE¯ENIE
W ostatnim czasie wzros³a aktywnoœæ przestêpcza dotycz¹ca wy³udzania pieniêdzy. Przestêpcy dzwo-

ni¹ do domów z informacj¹ np. o ciê¿kiej chorobie naszych bliskich i potrzebnych finansach na natych-
miastow¹ operacjê lub podaj¹c siê za osobê blisk¹ (popularna metoda „na wnuczka”), której te¿ natych-
miast potrzebna jest gotówka. A s¹ to tylko niektóre przyk³ady, jakimi siê pos³uguj¹ przestêpcy. Dlatego
prosimy parafian, a przede wszystkim osoby starsze, o wzmo¿on¹ czujnoœæ.

W przypadku tego rodzaju telefonu nale¿y jak najszybciej informacjê zweryfikowaæ – zadzwoniæ do
kogoœ z rodziny i upewniæ siê, czy opowiadana historia jest prawdziwa.

Komendant Komisariatu Policji w Leœnicy

Metoda „na wnuczka” charak-
teryzuje siê tym, ¿e przestêpca
podaje siê za krewnego. Dzwoni
do ofiary mówi¹c, ¿e jest np. jej
wnukiem, synem,... Tak prowa-
dzi rozmowê by przekonaæ, ¿e fak-
tycznie jest t¹ osob¹, za któr¹ siê
podaje. Oszuœci, to nie tylko mê¿-
czyŸni!

Pod pozorem niepowtarzalnej
okazji (np. promocja w sklepie,
okazyjny zakup mieszkania), lub
nag³ego nieszczêœcia (np. wypadek
samochodowy, porwanie, choro-
ba), zwraca siê z proœb¹ o natych-
miastow¹ pomoc finansow¹.
Oszust prosi o przygotowanie go-
tówki do odbioru z mieszkania
ofiary lub wykonanie przelewu na

konto bankowe albo nawet
wspólne wyjœcie do oddzia³u ban-
ku, aby wyp³aciæ pieni¹dze z kon-
ta.

W wiêkszoœci przypadków
oszust podsy³a „zaufan¹ osobê”,
mówi¹c, ¿e nie mo¿e po pieni¹-
dze przyjechaæ osobiœcie, ale za
chwilê przyjedzie po nie jakiœ zna-
jomy. Zdarza siê tak¿e, ¿e gdy
ofiara nie posiada gotówki w
domu lub na koncie, oszust na-
mawia j¹ do pobrania kredytu lub
po¿yczki z banku. Ofiara, wierz¹c
¿e pomaga komuœ bliskiemu w
potrzebie, zostaje okradziona.

Pamiêtaj!
1. B¹dŸ ostro¿ny w kontakcie

z nieznajomym.

2. Nigdy nie przekazuj pieniê-
dzy osobom, których nie znasz. Nie
ufaj osobom, które telefonicznie
podaj¹ siê za krewnych lub ich
przyjació³.

3. Zawsze potwierdzaj „proœbê
o pomoc”, kontaktuj¹c siê osobi-
œcie: wykonaj telefon lub skontak-
tuj siê bezpoœrednio.

4. Wszelkie telefoniczne proœ-
by, w tym z zagranicy o pomoc,
gro¿¹ utrat¹ pieniêdzy.

5. Gdy ktoœ dzwoni w takiej
sprawie i pojawia siê jakiekolwiek
podejrzenie, ¿e to mo¿e byæ oszu-
stwo koniecznie powiadom Poli-
cjê (nr tel. 997 lub 112)!

Wiêcej:
www.OszustwaNaWnuczka.pl

Gorzkie ¿ale

Gorzkie ¿ale s¹ typowo polskim nabo¿eñstwem œpiewanym ku czci Mêki Jezusa Chrystusa.
Sk³ada siê ono z trzech czêœci, w których rozpamiêtywane s¹ poszczególne etapy Mêki Pañskiej:

- w czêœci pierwszej: od modlitwy w Ogrójcu do niesprawiedliwego os¹dzenia,
- w czêœci drugiej: od nies³usznego oskar¿enia do ukoronowania cierniem,
- w czêœci trzeciej: od ukoronowania Jezusa cierniem do skonania na krzy¿u.
Nabo¿eñstwo to wprowadzi³o Zgromadzenie Ksiê¿y Misjonarzy, a celebrowano je najpierw w

warszawskim koœciele œw. Krzy¿a. Po raz pierwszy wydrukowano tekst Gorzkich ¿ali w 1707 r. –
wówczas nosi³y one tytu³ Snopek Mirry. Stamt¹d rozprzestrzeni³o siê ono po ca³ej Polsce.

Za uczestnictwo w gorzkich ¿alach mo¿na raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu zyskaæ
odpust zupe³ny, jeœli wierny jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, przyj¹³ Komuniê œw. i w intencjach
Papie¿a odmówi³ Modlitwê Pañsk¹ i Pozdrowienie Anielskie.
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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. 71-373-66-03

www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedzia³ki w godz. 1600 – 1700

i soboty w godz. 1000 – 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c marzec

Ogólna:
Aby rodziny prze¿ywaj¹ce

trudnoœci otrzymywa³y koniecz-
ne wsparcie, a dzieci mog³y
wzrastaæ w zdrowym i pogod-
nym œrodowisku.

Misyjna:
Aby chrzeœcijanie dyskrymi-

nowani lub przeœladowani z po-
wodu swojej wiary byli wci¹¿
silni i wierni Ewangelii dziêki
nieustannej modlitwie ca³ego
Koœcio³a.

WIELKOPOSTNEREKOLEKCJE PARAFIALNE
Prowadzi ks. Janusz G³¹ba

Niedziela, 13 marca 2016 r.
800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1100 – Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci
1200 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Gorzkie ¯ale
1800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
2000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹

Poniedzia³ek, 14 marca 2016 r.
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Nauka dla dzieci
1800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1900 – Nauka dla Rodziców dzieci pierwszokomunijnych
2000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹

Wtorek, 15 marca 2016 r.
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Nauka dla dzieci
1800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1900 – Nauka dla ma³¿eñstw
2000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹

Œroda, 16 marca 2016 r.
800-900 – SpowiedŸ Œwiêta
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka
         do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 – SpowiedŸ Œwiêta dla dzieci
1600 – Msza œwiêta z nauk¹ dla dzieci
1700-1800 SpowiedŸ Œwiêta
1800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1900 – 2000 SpowiedŸ Œwiêta
2000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹,

   zakoñczenie Rekolekcji
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ŒWIÊTE TRIDUUM SACRUM
WIELKI CZWARTEK

1600 – Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej
dla dzieci
1900 – Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej
dla wszystkich

Po Mszy œwiêtej przeniesienie
Najœwiêtszego Sakramentu do
Ciemnicy i adoracja do godz. 015.

„Caritas” bêdzie rozprowadza³
chlebki mi³oœci.

Mo¿liwoœæ spowiedzi œwiêtej od
godz. 1600 do 015

WIELKI PI¥TEK
700 – Ciemna Jutrznia
1500 – Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego
(I dzieñ Nowenny
do Mi³osierdzia Bo¿ego)
1510 – Droga Krzy¿owa
1600 – Liturgia Wielkiego

    Pi¹tku dla dzieci
1900 – Liturgia Wielkiego

    Pi¹tku dla wszystkich

Po Liturgii przeniesienie Naj-
œwiêtszego Sakramentu do Bo¿e-
go Grobu i adoracja przez ca³¹ noc
wed³ug ustalonego porz¹dku:

2100 – Ró¿a Matki Bo¿ej
         Fatimskiej; ul. Grabowa,
        Bia³odrzewna, Bukowa
2200 – Ró¿a Matki Bo¿ej
          Pocieszenia;
          ul. Trójk¹tna, Lewa
2300 – Ró¿a œwiêtej Faustyny;
          ul. Kmicica,
          RoŸdzieñskiego,
         Przednia
000 – Ró¿a Maryi Niepokalanie
        Poczêtej;
        ul.Komeñskiego,
        Gdacjusza,
100 – Ró¿a œw.Wawrzyñca;
        ul. Rezedowa, Objazdo-
        wa, ¯urawinowa

200 – Ró¿a œwiêtego Symeona;
 ul. Udzieli

300 – ul. Zag³oby,
 Kordeckiego,
 Wo³odyjowskiej

400 – ul. Rumiankowa,
 ¯ernicka

500 – ul. Osiniecka, Ketlinga,
 Strachowicka

600 – ul. Berberysowa,
 Kiemliczów

Mo¿liwoœæ spowiedzi przez
ca³¹ noc!

W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje
post œcis³y – wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych i ogranicze-
nie posi³ków (jeden do syta i dwa
lekkie w ci¹gu dnia)

WIELKA SOBOTA
700 – Ciemna Jutrznia

Kontynuacja Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu w Bo¿ym
Grobie:

800 – Grupa Modlitewna
        œw. Jana Paw³a II
900 – Siostry Zakonne

Poœwiêcenie pokarmów:
w koœciele: o godz. 1000,

1030, 1100, 1130, 1200, 1230,
1300, 1330, 1400

przy ul. Grabowej
godz. 1100

przy ul. Trójk¹tnej
godz. 1130

W czasie poœwiêcenia
pokarmów „Caritas” bê-
dzie zbieraæ ¿ywnoœæ dla
potrzebuj¹cych.

Kontynuacja Adoracji
Najœwiêtszego Sakramen-
tu w Bo¿ym Grobie:

1300 – dzieci i rodzice
              dzieci pierwszo-

          komunijnych

1400 – ministranci
   i lektorzy

1500 – Koronka
do Mi³osierdzia Bo¿ego
(II dzieñ Nowenny
do Mi³osierdzia Bo¿ego)
1600 – Liturgia Wigilii

     Paschalnej dla dzieci
2030 – Liturgia Wigilii
           Paschalnej

     dla wszystkich
    (przynosimy œwiece)

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

PAÑSKIEGO
600 – Rezurekcja
900 – Msza œwiêta
1000 – Msza œwiêta
1100 – Msza œwiêta
1200 – Msza œwiêta
1800 – Msza œwiêta

PONIEDZIA£EK
WIELKANOCNY

800 – Msza œwiêta
900 – Msza œwiêta
1000 – Msza œwiêta
1100 – Msza œwiêta
1200 – Msza œwiêta
1800 – Msza œwiêta
2000 – Msza œwiêta
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Dyzma(?-ok. 30-33)

Nie s³ysza³eœ o Dyzmie? Nie
¿artuj. A kto wisia³ na krzy¿u obok
Pana Jezusa? Dwóch ³otrów: Dyz-
mas i Gezmas. No widzisz. Ale
tylko jeden z nich okaza³ skruchê
i ¿a³owa³ za grzechy. To by³ w³a-
œnie Dyzma, m³odszy ze zbójów
skazany za zabójstwo. Ruszy³o go,
jak Jezus modli³ siê za swoich
przeœladowców. Za tych, którzy
stali pod krzy¿em, szydzili z Nie-
go i w okrutny sposób Mu ubli¿a-
li. To wtedy uwierzy³, ¿e Jezus jest
Synem Bo¿ym. A kiedy uwierzy³,
zacz¹³ wo³aæ: „Opamiêtajcie siê!
To Prorok! Bo¿y Syn!”. Wtedy
ludzie – to straszne – omal go na
tym krzy¿u nie ukamienowali.
Przerazi³ siê? Pewnie. Bardziej
jednak ni¿ kamieni, przestraszy³
siê swoich grzechów. Poczu³ na-
gle ich ciê¿ar, a ten … No, w ka¿-
dym razie wyspowiada³ siê, gorz-
ko za nie ¿a³owa³, a nastêpnie po-
prosi³ Jezusa, by nie zapomina³
o nim, kiedy znajdzie siê ju¿
w swoim Królestwie.

Pamiêtasz, co Jezus mu odpo-
wiedzia³? Tak jest: „Dziœ jeszcze
bêdziesz ze Mn¹ w raju”… I tak
siê sta³o. Dyzma trafi³ do nieba
i jest teraz – uwaga – pierwszym
chrzeœcijañskim œwiêtym!

Legenda g³osi, ¿e kiedy by³ jesz-
cze dzieckiem, zosta³ uzdrowiony
przez Maryjê. Ucieka³a z Józefem
i ma³ym Jezusem z Betlejem do

Egiptu przed Herodem, gdy na
jednej z dróg napadli ich zbójcy.
Byli rozeŸleni, bo zamiast wypa-
sionej karawany trafili im siê ubo-
dzy wêdrowcy, lecz okazali siê na
tyle wspania³omyœlni, ¿e pozwo-

lili im przenocowaæ w swojej ja-
skini. W tej jaskini pop³akiwa³o
ciê¿ko chore dziecko. Maryja
wziê³a je na rêce i przytuli³a,
a wtedy ono… Wyzdrowia³o? Wy-
obraŸ sobie.

Tym dzieckiem by³ w³aœnie
Dyzma. Nazywany Dobrym
£otrem, jest czczony tak¿e w ko-
œciele prawos³awnym, tyle ¿e nosi
tam imiê: Rach. Jego te¿ symbo-
lizuje wzniesione ramiê trzeciej,
ukoœnej belki na prawos³awnym
krzy¿u. Wzniesione, a wiêc wska-
zuj¹ce niebo. Mówiono o nim ¿ar-
tobliwie, ¿e „jest z³odziejem, któ-
ry ukrad³ niebo”…

A co z Gezmasem? No có¿. By³
tak blisko Zbawiciela, a jednak nie
tylko nie ¿a³owa³ za grzechy, ale
jeszcze przy³¹czy³ siê do tych, któ-
rzy Jezusowi ur¹gali. I trafi³ do pie-
k³a? A jak myœlisz?

Czy zdarza Ci siê odwlekaæ czas
spowiedzi? Czy nie mówisz cza-
sem: „Bez przesady, przecie¿ do-
piero co by³em”? A mo¿e omijasz
koœció³ wielkim ³ukiem, bo nie
chcesz uchodziæ za œwiêtoszka?
Tylko czy to jest droga, na której
czeka na Ciebie Jezus?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KUPON – WYKREŒLANKA MARCOWA

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 18 marca 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 „krzy¿ówka lutowa” (termin: pi¹tek 18 marca).

Losowanie nagród w niedzielê 20 marca, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

WYKREŒLANKA  MARCOWA
3-literowe:
· nadaje smak potrawom (s)
4-literowe:
· wielkanocny wypiek (b)
· zamkniêto nim grób Jezusa (g)
· wielki na œwiêcone (k)
· z³o¿yli w nim cia³o Jezusa
(g)
5-literowe:
· pilnowa³a grobu Jezusa (s)
· niós³ go Jezus na Golgotê
(k)
· nasz powszedni pokarm (c)
· wiosenne „kotki” na ga³¹z-
ce (b)
· zrobiona z ga³¹zek wierzby
(p)
6-literowe:
· ostry, bia³y dodatek do kie³-
basy (c)
7-literowe:
· ciasto jak taniec (m)
· cukrowy w koszyczku (b)

Wytê¿ wzrok i znajdŸ 17 wyrazów zwi¹zanych z czasem od Niedzieli Palmowej do Œwi¹t Wielkanoc-
nych. Wyrazy s¹ ukryte w pionie, w poziomie i na ukos (w górê lub w dó³). Litery mog¹ siê na siebie
nak³adaæ. Po ich wykreœleniu, z pozosta³ych liter, odczytywanych w poziomie, u³ó¿ has³o – rozwi¹zanie.
Powodzenia!

Dla u³atwienia – znaczenia wyrazów i ich pierwsze litery:

8-literowe:
· w koszyczku ma³e czekoladowe (j)
· ozdabia na zielono koszyczek (b)
· miejsce w którym jest przechowywany Przenaj-
œwiêtszy Sakrament od Wielkiego Czwartku (c)
· trwanie przy Najœwiêtszym Sakramencie (a).
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INTENCJE MSZALNE
1 marca, wtorek                                                                                                                                                                 *

900 ++ Jadwiga, Kazimierz (m) Barañscy
1800

2 marca, œroda                                                                                                                                                                      *
900 + Józef (m) Rachel – 9 rocznica œmierci
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

3 marca, czwartek                                                                                                                                                               *
900

1800

4 marca, pi¹tek – œw. Kazimierza, królewicza                                                                                                                                      *
900

1800 W intencji Ró¿y œwiêtego Wawrzyñca
5 marca, sobota                                                                                                                                                                *

900

1800 ++ Kazimiera (f), Roman PaŸdzior
6 marca, niedziela – IV niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                            *

800 ++ Rodzice: Julia, Micha³ Malec; ++ z rodziny Malec, Ha³aburda
900 + W³adys³aw (m) Krempowicz – 11 rocznica œmierci; ++ z rodziny Krempowicz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Rozalii Firlit w 2 rocznicê urodzin oraz o potrzebne ³aski dla rodziców i rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krystyny Kaczmarczyk w 80 rocznicê urodzin
2000 + El¿bieta Domaradzka – 1 miesi¹c po pogrzebie

7 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                         *
900 + Kazimiera (f) Mazur – 1 miesi¹c po pogrzebie
1800.++ W³adys³awa (f), Józef (m), Maria, Adam, Jadwiga, Jan, Ewa

8 marca, wtorek                                                                                                                                                                *
900

1800 W intencji Kobiet
9 marca, œroda                                                                                                                                                                *

900 ++ Rodzice: Antoni, Zofia Zuber; Jan, Helena Lis; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska; Maria Grabarek
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

10 marca, czwartek                                                                                                                                                           *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zofii i Stanis³awa w 70 rocznicê urodzin
11 marca, pi¹tek                                                                                                                                                             *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marcina w 16 rocznicê urodzin
12 marca, sobota                                                                                                                                                             *

900 + Kazimiera (f) Chowañska – 1 rocznica œmierci
1800 + Marek Hussak – 4 rocznica œmierci; ++ Rodzice: Henryk (m), Bronis³awa (f) Wysoccy; + Tadeusz Hussak

13 marca, niedziela – V niedziela Wielkiego Postu, rekolekcje parafialne                                                                              *
800 + Bronis³aw (m) – 10 rocznica œmierci; ++ Zofia, Leon Jankowscy
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Jan – 12 rocznica œmierci; ++ Franciszka (f), Rozalia, Kazimierz PaŸdzior;  ++ Katarzyna, Kazimierz Marko;

    ++ z tych rodzin
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Zofia, Józef (m) Folmer; ++ z rodzin Folmer, Pude³ko
2000 + Anna Kostka – 1 miesi¹c po pogrzebie

14 marca, poniedzia³ek – rekolekcje parafialne                                                                                                                 *
900

1800 + Stanis³aw (m) Hreczuch – 19 rocznica œmierci
2000

15 marca, wtorek – rekolekcje parafialne                                                                                                                    *
900 ++ Marian, Boles³aw (m) Wilk; ++ Helena, Zdzis³aw (m) Kamiñscy; + Jerzy Cymborski
1800

2000

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzynca
10 marca (czwartek)

po Mszy œw. na godz. 1800
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16 marca, œroda – rekolekcje parafialne                                                                                                                          *
900

1600

1800 + Micha³ – 9 miesiêcy po œmierci
2000

17 marca, czwartek                                                                                                                                                                                      *
900

1800 ++ Magdalena, Micha³ ¯¹d³o
18 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                 *

900

1800 Ró¿a œwiêtego Symeona
19 marca, sobota – œw. Józefa, Oblubieñca NMP                                                                                                              *

900 + Józef (m), Zofia; ++ z rodziny Gruba
1800 ++ Rodzice: W³adys³awa (f), Wojciech Ziembiccy

20 marca, niedziela – Niedziela Palmowa, czyli Mêki Pañskiej                                                                              *
800  ++ Rodzice: Józef (m), Stanis³awa (f) £uczak
900 + Miros³awa (f) Ryndycz – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Józefa (m) z okazji urodzin i imienin
1200 + Kazimiera (f) PaŸdzior – 5 rocznica œmierci
1800 + Józef (m) Przybysz; ++ z rodziny Przybysz
2000 W intencji Parafian

21 marca – Wielki Poniedzia³ek                                                                                                                                         *
900

1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Radka w rocznicê urodzin
22 marca – Wielki Wtorek                                                                                                                                              *

900 ++ Józef (m), Andrzej, Zofia, Leokadia
1800 + Stanis³aw (m) Kaczmarz;  ++ z rodziny Kaczmarz, Bachanek, Kondrackich

23 marca – Wielka Œroda                                                                                                                                           *
900 + Helena Jamróz – 23 rocznica œmierci; + Franciszek (m) Jamróz; ++ Zofia, Andrzej, Miros³aw (m), Daniel Pieszko
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

24 marca – Wielki Czwartek                                                                                                                                            *
1600

1800 W intencji Kap³anów
25 marca – Wielki Pi¹tek Mêki Pañskiej                                                                                                                             *
26 marca – Wielka Sobota                                                                                                                                                  *

1600

2030 W intencji Parafian
27 marca, niedziela Wielkanocna – Zmartwychwstanie Pañskie                                                                             *

600 W intencji Parafian
900 + Leopold Józefowicz – 12 rocznica œmierci; ++ Piotr, Sabina Józefowicz; ++ Franciszek (m), Maria £awiccy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Rodzice: Kazimiera Bednarek, Czes³aw (m) Broda;  ++ Maria, W³adys³aw (m), Rozalia, Jakub Broda
1200 W intencji Parafian
1800

28 marca, poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy                                                                                                          *
800 ++ Zofia, Roman (m) M¹czka; ++ W³adys³aw (m), Jan Œwiêtochowscy
900 + Tadeusz Kohut – 7 rocznica œmierci; ++ Anna, Zygmunt, Józef (m), Aleksander (m), Piotr, Zbigniew (m);

 ++ z rodziny Kohut
1000 + Mieczys³aw (m), Jan, Janina, PaŸdzior;

   ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz (m) Z¹bek
1100 ++ Rodzice: Julianna, Józef (m) B³ach; ++ Rodzeñstwo
1200 + Lucjan Po³aczewski; ++ Zofia, Jan, Zbigniew (m), Jan Œwiderscy
1800 + Zdzis³aw (m) Kaczmarczyk – 11 rocznica œmierci
2000 + Romana (f) Kubas – 5 rocznica œmierci; ++ z rodziny

29 marca, wtorek w oktawie Wielkanocy                                                                                                                            *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Agnieszki w 6 rocznicê urodzin
1800

30 marca, œroda w oktawie Wielkanocy                                                                                                                            *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
31 marca, czwartek w oktawie Wielkanocy                                                                                                                  *

900

1800
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PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROS£YCH
Parafialna Poradnia Rodzinna informuje, ¿e osoby doros³e, doœwiadczaj¹ce ró¿nego

rodzaju cierpienia psychicznego, kryzysów i problemów – emocjonalnych, ma³¿eñskich,
rodzinnych, trudnoœci w pracy i œrodowisku spo³ecznym, maj¹ mo¿liwoœæ podjêcia psy-
choterapii w ramach indywidualnych spotkañ terapeutycznych. Terapia prowadzona
jest w nurcie integratywnym w podejœciu chrzeœcijañskim.

Informacje znajd¹ Pañstwo pod nr tel. 799 726 190 lub adresem e-mail:
ola.mikuczewska.wosko@gmail.com

Terapiê prowadzi psycholog, psychoterapeuta Aleksandra Mikuczewska-Woœko.

KRONIKA PARAFIALNA
W lutym przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Jakub Jan K³êbek
Kazimierz Jan Wiœniewski

W lutym zmarli
Leonia Makowska
Józef Zawadzki
Kazimiera Mazur
Stanis³awa PaŸdzior
Anna Kostka
Andrzej Serwin
Czes³aw Ho³ub
Regina Gajduk 

Módlmy siê o Niebo dla nich.GRUPA BIBLIJNA
Spotyka siê na plebanii
w czwartek o godz.1900

Zapraszamy wszystkich chêtnych

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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