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50. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu
O zachowanie abstynencji przez polskie rodziny, dawanie œwiadectwa ¿ycia trzeŸwoœci

przez kap³anów oraz za sprawuj¹cych w³adzê, aby „przeciwstawiali siê demoralizacji spo³e-
czeñstwa i troszczyli siê o trzeŸwoœæ” – modl¹ katolicy w ca³ej Polsce od 26 lutego do 4
marca. W tych dniach trwa jubileuszowy 50. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu.

50. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸ-
woœæ Narodu rozpocz¹³ siê w nie-
dzielê 26 lutego. By³a to niedzie-
la ekspiacji za grzechy pijañstwa,
a towarzyszy³a jej intencja modli-
twy za „Naród Polski, aby wierny
Œlubom Jasnogórskim pielêgnowa³
cnotê trzeŸwoœci, a tak¿e o dobre
owoce tegorocznego Kongresu
TrzeŸwoœæ”.

Intencje w kolejnych dniach to
m.in. za rodziny, aby codzienna
praktyka wspólnej modlitwy
i ¿ycia sakramentalnego pomaga-
³a im w zachowaniu trzeŸwoœci;
za nauczycieli, wychowawców
i katechetów, aby dawali odwa¿-
ne œwiadectwo wolnoœci od wszel-
kich na³ogów oraz „za sprawuj¹-
cych w³adzê – za rz¹d, parlament
i samorz¹dy, aby stali na stra¿y
modelu rodziny zgodnego z pra-
wem Bo¿ym, przeciwstawiali siê
demoralizacji spo³eczeñstwa
i troszczyli siê o trzeŸwoœæ”.

Modlitw¹ otoczeni zostan¹ ka-
p³ani, cz³onkowie ¿ycia konsekro-
wanego i seminarzyœci – „aby da-
j¹c œwiadectwo ¿ycia w trzeŸwo-
œci w codziennej pos³udze, wzra-
stali w œwiêtoœci i poci¹gali ludzi
do Boga”.

Modlitwa dotyczyæ bêdzie tak-
¿e ruchów trzeŸwoœciowych oraz
– w ostatnim dniu 4 marca – dzie-
ci i m³odzie¿y, „aby w trzeŸwych
rodzinach mia³y oparcie i pomoc
w realizowaniu przyrzeczeñ abs-
tynenckich podjêtych podczas
I Komunii Œwiêtej i bierzmowa-
nia”.

Patronami kolejnych dni w Ty-
godniu Modlitw o TrzeŸwoœæ Na-
rodu s¹ œwiêci i b³ogos³awieni
czczeni m.in. w³aœnie ze wzglêdu
na swoj¹ postawê trzeŸwoœciow¹,
jak b³. Bronis³aw Markiewicz,
œw. Maksymilian Kolbe, œw. Sta-
nis³aw Papczyñski, czy b³. Karoli-
na Kózkówna.

Tak jak ka¿dego roku, modli-
my siê do Boga o dar trzeŸwoœci
wszystkich Polaków. Modlimy siê
tak¿e o to, by Bóg darowa³ nam
wszystkie winy i grzechy zwi¹za-
ne z nadu¿ywaniem alkoholu –
powiedzia³ KAI bp Tadeusz Bro-
nakowski, przewodnicz¹cy Zespo-
³u KEP ds. Apostolstwa TrzeŸwo-
œci.

50. Tydzieñ Modlitw o TrzeŸ-
woœæ Narodu ma charakter jubile-
uszowy. Bp Bronakowski przypo-
mnia³, ¿e inicjatorem i twórc¹ tych

modlitw by³ kard. Stefan Wyszyñ-
ski, któremu bardzo zale¿a³o na
trzeŸwoœci polskiego narodu. – On
widzia³ po wojnie zagro¿enia z tym
zwi¹zane, dlatego jego praca pro-
mieniuje a¿ do dzisiaj – powiedzia³
duchowny.

Dlaczego Koœció³ w ogóle zaj-
muje siê tym tematem? Dlatego,
¿e nadu¿ywanie alkoholu prowa-
dzi do os³abienia i utraty wiary,
ale tak¿e do licznych grzechów.
Ten Tydzieñ ma nam to wszyst-
ko przypomnieæ, ale te¿ wzbu-
dziæ refleksjê, ¿e trzeba coœ
w ¿yciu poprawiæ – podkreœli³
przewodnicz¹cy Zespo³u KEP.

oprac. E. Kowalewska
Ÿródo:

episkopat.pl/50-tydzien-modlitw-o-
trzezwosc-narodu

Popielec, Œroda Popielcowa (staropolska Wstêpna Œroda), w kalendarzu chrzeœcijañskim, pierw-
szy dzieñ Wielkiego Postu. Jest to dzieñ pokuty przypadaj¹cy 40 dni (nie licz¹c niedziel, które s¹
pami¹tk¹ zmartwychwstania Jezusa Chrystusa) przed Wielkanoc¹. Wed³ug obrzêdów katolickich
tego dnia kap³an czyni popio³em znak krzy¿a na g³owie wiernego, mówi¹c: Prochem jesteœ
i w proch siê obrócisz lub Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê. Zwyczaj ten pojawi³ siê w VIII
wieku; w IX wieku papie¿ Urban II uczyni³ go obowi¹zuj¹cym w ca³ym Koœciele. Wówczas postano-
wiono, ¿e popió³ bêdzie pochodzi³ z palm poœwiêconych w Niedzielê Palmow¹ ubieg³ego roku.

W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post œcis³y.
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„Ksi¹dz wyprosi³ dziecko z ko-
œcio³a” – grzmia³y ostatnio lokal-
ne media na Dolnym Œl¹sku.
I chocia¿ z relacji naocznych
œwiadków nikt nikomu nie naka-
zywa³ opuszczenia œwi¹tyni, a du-
chowny mia³ jedynie poprosiæ
o uspokojenie „dokazuj¹cego”
przed o³tarzem malca, to i tak sy-
tuacja jest zbyt powa¿na, by siê
jedynie po niej przeœlizgn¹æ i po-
zostawiæ z komentarzem, i¿ takim
postêpowaniem odpycha siê ludzi
od wiary. Na co mo¿na pozwoliæ
najm³odszym uczestnikom Mszy
œwiêtej?

Dokumenty Koœcio³a pozwalaj¹
na dokonanie pewnych adaptacji
tekstów biblijnych w czasie Eucha-
rystii z udzia³em dzieci, a Sobór
Watykañski II zobowi¹zywa³ du-
chownych, by zabiegali o czynny
udzia³ wszystkich wiernych w li-
turgii. Nie otwiera to jednak dro-
gi do czynienia z tych¿e Mszy
œwiêtych religijnego McDonald’sa.
Liturgia nie mo¿e staæ siê produk-

LITURGIA TO NIE HAPPY MEAL

tem w stylu happy meal, który
oferujemy dziecku po to, by
grzecznie zjad³o obiadek. Jakkol-
wiek to zabrzmi teologicznie – na
liturgiê przychodzimy, by siê zba-
wiæ, a nie zabawiæ.

Pos³uguj¹c w parafii, czêsto s³y-
sza³em skargi, ¿e najm³odsi uczest-
nicy Mszy œwiêtych, biegaj¹c
i krzycz¹c, a nierzadko fikaj¹c ko-
zio³ki ze zrêcznoœci¹ mistrzów
olimpijskich w gimnastyce sporto-
wej, zwyczajnie przeszkadzaj¹
w modlitwie. Owszem, mo¿na t³u-
maczyæ: niech wybior¹ sobie inn¹
godzinê Eucharystii i problem
z g³owy. Z g³owy dla tych ludzi,
ale nie dla duszpasterza. Bo czy
jeœli ktoœ wybierze siê ze swoimi
dzieæmi do teatru na sztukê dla
przedszkolaków, pozwoli milusiñ-
skim wbiegaæ na scenê, bawiæ siê
tam samochodzikami, g³oœno roz-
mawiaæ czy krzyczeæ, tylko dlate-
go, by nie odpychaæ dziecka od
sztuki? Gdy rodzina wybiera siê do
muzeum, pozwala, by dziecko

strzela³o sobie do obrazów z pi-
stoletu na wodê? Nie, poniewa¿
czujemy, ¿e s¹ pewne przestrze-
nie, w których zachowujemy siê
inaczej ni¿ na placu zabaw czy
w supermarkecie.

Byæ mo¿e jako duchowni mu-
simy tak¿e uderzyæ siê w piersi,
¿e w wielu miejscach za bardzo
staraliœmy siê, by na liturgii dziec-
ko siê przede wszystkim dobrze
bawi³o, pozostawiaj¹c na drugim
miejscu to, co istotne – oddanie
czci Bogu i uœwiêcenie cz³owieka.
Niemniej jednak myœlê, ¿e dojrze-
liœmy ju¿, by rozpocz¹æ dyskusjê
na temat tego, co mo¿na zrobiæ,
by dzieci uczestniczy³y aktywnie
w niedzielnej Mszy œwiêtej, a przy
tym mia³y poczucie, ¿e przekra-
czaj¹c drzwi œwi¹tyni wchodz¹ do
przestrzeni, która zdecydowanie
ró¿ni siê od piaskownicy czy aqu-
aparku.

ks. Rafa³ Kowalski
wroclaw.gosc.pl
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Ks. Franciszek Blachnicki
urodzi³ siê 24 marca 1921 roku
w Rybniku na Œl¹sku w wielodziet-
nej rodzinie Józefa Blachnickiego
i Marii z domu Miller. Do gimna-
zjum uczêszcza³ w Tarnowskich
Górach; by³ bardzo aktywny
w harcerstwie. W 1938 roku zda³
maturê; we wrzeœniu podj¹³ s³u¿-
bê wojskow¹. Bra³ udzia³ w kam-
panii wrzeœniowej 1939 roku, a¿
do kapitulacji. W paŸdzierniku w
Tarnowskich Górach rozpocz¹³
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. W mar-
cu 1940 roku musia³ uciekaæ przed
gestapo. Ujêty w Zawichoœcie
i aresztowany, po kilku tygodniach
przes³uchañ zosta³ wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Oœwiê-
cimiu. Przebywa³ tam, z numerem
1201, przez 14 miesiêcy, z tego
przez 9 miesiêcy w karnej kom-
panii, w bloku 13 oraz przez pra-
wie miesi¹c w bunkrze. We wrze-
œniu 1941 roku przewieziony
z Oœwiêcimia do wiêzienia œled-
czego w Zabrzu, potem w Kato-
wicach. W marcu 1942 roku zo-
sta³ skazany na karê œmierci przez
œciêcie za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹
przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po
ponad 4,5 miesi¹cach oczekiwa-
nia na wykonanie wyroku zosta³
u³askawiany, a karê œmierci zamie-
niono mu na 10 lat wiêzienia po
zakoñczeniu wojny.

W czasie pobytu na oddziale
skazañców dokona³o siê nag³e,
cudowne nawrócenie Franciszka
Blachnickiego na osobow¹ wiarê

S£UGA BO¯Y KS. FRANCISZEK BLACHNICKI
Sejm przyj¹³ w pi¹tek 24 lutego 2017 r. uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ 30. rocznicê œmierci

ks. Franciszka Blachnickiego – „patriotê, ¿o³nierza, duchownego i dzia³acza spo³ecznego”.
„Poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie dobru ojczyzny” – podkreœlono w uchwale.

Uchwa³a jest inicjatyw¹ grupy pos³ów nale¿¹cych m.in. do parlamentarnego zespo³u cz³on-
ków i sympatyków Ruchu Œwiat³o-¯ycie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich.

Sejm z³o¿y³ czeœæ pamiêci ks. Franciszka Blachnickiego doceniaj¹c jego zas³ugi „dla Naro-
du Polskiego oraz jego wk³ad w rozwój moralny wielu pokoleñ”.

w Chrystusa, po³¹czone z decyzj¹
oddania ¿ycia na Jego s³u¿bê.
W latach 1942-45. Blachnicki
przebywa³ w ró¿nych niemieckich
obozach i wiêzieniach. W kwiet-
niu 1945 roku zosta³ uwolniony
przez Armiê Amerykañsk¹. Po za-
koñczeniu wojny wst¹pi³ do Œl¹-
skiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Studiowa³ na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego. Uzyskawszy
magisterium z teologii, 25 czerw-
ca 1950 roku otrzyma³ œwiêce-
nia kap³añskie. Jako wikariusz
pracowa³ kolejno w kilku para-
fiach diecezji katowickiej. W pra-
cy duszpasterskiej zwraca³ szcze-
góln¹ uwagê na formowanie grup
elitarnych. Wypracowa³ metodê
dzieciêcych rekolekcji zamkniêtych
(Oaza Dzieci Bo¿ych).

W latach 1954-56, w okresie
wysiedlenia biskupów œl¹skich
uczestniczy³ w pracach tajnej Ku-

rii w Katowicach. Przez rok prze-
bywa³ poza diecezj¹ w Niepoka-
lanowie, studiowa³ tam duchowoœæ
i metody pracy apostolskiej
o. Maksymiliana Kolbego. W paŸ-
dzierniku 1956 roku uczestniczy³
w organizowaniu powrotu bisku-
pów do diecezji. W tym samym
roku rozpocz¹³ pracê w Referacie
Duszpasterskim Kurii diecezjalnej
w Katowicach i w redakcji tygo-
dnika ,,Goœæ Niedzielny”. Zorga-
nizowa³ i prowadzi³ Oœrodek Ka-
techetyczny, a od 1957 roku spo-
³eczn¹ akcjê przeciwalkoholow¹
pod nazw¹ Krucjata Wstrze-
miêŸliwoœci, która przybra³a cha-
rakter ruchu odnowy religijno-
moralnej, opartego na duchowo-
œci o. Maksymiliana Kolbego. Kru-
cjata wydawa³a swój dwutygodnik
pt. ,,Niepokalana zwyciê¿a”.
29 sierpnia 1960 roku Centrala
Krucjaty WstrzemiêŸliwoœci w Ka-
towicach zosta³a zlikwidowana
przez w³adze pañstwowe,
a w marcu 1961 roku ks. Blach-
nickiego aresztowano. Po ponad
4 miesi¹cach aresztu w wiêzieniu
w Katowicach otrzyma³ wyrok
13 miesiêcy wiêzienia z zawiesze-
niem na trzy lata, po czym zosta³
zwolniony.

W paŸdzierniku 1961 roku
ks. F. Blachnicki podj¹³ dalsze stu-
dia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim (licencjat: Metoda prze-
¿yciowo-wychowawcza dzieciê-
cych rekolekcji zamkniêtych;
doktorat: Zasada bosko-ludzka
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F. X. Arnolda jako zasada for-
malna teologii pastoralnej i dusz-
pasterskiej. W latach 1964-1972
pracowa³ na KUL-u w charakte-
rze asystenta i adiunkta, wspó³or-
ganizowa³ Instytut Teologii Pasto-
ralnej. W czerwcu 1972 roku zre-
zygnowa³ z etatu na KUL-u na
znak protestu wobec niezatwier-
dzenia habilitacji (Eklezjologiczna
dedukcja teologii pastoralnej)
przez Ministerstwo Oœwiaty.
W tym okresie dzia³alnoœci nauko-
wej opublikowa³ ok. 100 prac na-
ukowych i popularnych. Wypra-
cowa³, w oparciu o naukê Soboru
Watykañskiego II, personalistycz-
no-eklezjologiczn¹ koncepcjê teo-
logii pastoralnej. Prowadzi³ wyk³a-
dy pastoralno-naukowe w ró¿nych
miastach Polski. Wypracowa³ kon-
cepcjê i podwaliny metodologicz-
ne pod katechetykê fundamentaln¹
i teologiê pastoraln¹ ogóln¹.
W latach 1964-1980 ks. Blach-
nicki rozwija³ o¿ywion¹ dzia³al-
noœæ w dziedzinie posoborowej od-
nowy liturgii w Polsce. Za³o¿y³ Lu-
belski Zespó³ Liturgistów.
Przez 10 lat by³ redaktorem Biu-
letynu Odnowy Liturgii. Od roku
1967 by³ Krajowym Duszpaste-
rzem S³u¿by Liturgicznej. Wypra-
cowa³ koncepcjê i metody poso-
borowej formacji s³u¿by liturgicz-
nej.

W 1963 roku ks. F. Blachnicki
podj¹³ na nowo prowadzenie re-
kolekcji oazowych. Metodê 15-
dniowych rekolekcji prze¿ycio-
wych zastosowa³ stopniowo do
ró¿nych grup m³odzie¿y, doro-
s³ych i ca³ych rodzin. Praca for-
macyjna zapocz¹tkowana w oa-
zie rekolekcyjnej, by³a kontynu-
owana w ma³ej grupie w parafii.

Ks. F. Blachnicki opracowa³ po-
trzebne do niej pomoce. W ten
sposób oazy rozwinê³y siê w ruch,
zwany dziœ Ruchem Œwiat³o-
¯ycie.

Celem Ruchu, obejmuj¹cego
ludzi ka¿dego wieku i stanu, jest
wychowanie dojrza³ych chrzeœci-
jan i zrealizowanie soborowej wi-
zji Koœcio³a – wspólnoty wspól-
not. Ruch rozwija³ siê w Polsce
mimo ró¿nych trudnoœci ze-
wnêtrznych. Przenika³ te¿ na S³o-
wacjê i do Czech, a nawet do
Boliwii. Podejmowa³ nowe inicja-
tywy ukazywane przez ks. Blach-
nickiego: w roku 1979 – Krucja-
tê Wyzwolenia Cz³owieka w celu
przezwyciê¿enia alkoholizmu
i innych zniewoleñ wspó³czesne-
go cz³owieka, w roku
1980 – plan Wielkiej
Ewangelizacji Ad
Christum Re-
demptorem dla
dotarcia z Ewan-
geli¹ do ka¿dego
cz³owieka w Pol-
sce.

W okresie rewolucji
Solidarnoœci (1980-1981)
ks. F. Blachnicki powo³a³ do ist-
nienia Niezale¿n¹ Chrzeœcijañsk¹
S³u¿bê Spo³eczn¹, maj¹c¹ upo-
wszechniaæ ideê Prawda – Krzy¿
– Wyzwolenie, tzn. dzia³aæ w du-
chu chrzeœcijañskiej nauki spo³ecz-
nej i ruchu wyzwolenia bez prze-
mocy.

10 grudnia 1981 roku
ks. F. Blachnicki wyjecha³ do Rzy-
mu. Tam zasta³ go stan wojenny.
W roku 1982 osiad³ w oœrodku
polskim Marianum w Carlsbergu
w RFN i rozpocz¹³ organizowa-
nie Miêdzynarodowego Centrum

Ewangelizacji Œwiat³o-¯ycie. Pro-
wadzi³ w nim pracê duszpastersk¹
wœród polskich emigrantów. Kon-
tynuuj¹c pracê spo³eczno-wyzwo-
leñcz¹, wydawa³ biuletyn Prawda-
Krzy¿-Wyzwolenie, a w czerwcu
1982 roku za³o¿y³ Chrzeœci-
jañsk¹ S³u¿bê Wyzwolenia Na-
rodów – stowarzyszenie skupia-
j¹ce Polaków i przedstawicieli in-
nych narodów Europy Œrodkowo-
Wschodniej wokó³ idei suwerenno-
œci wewnêtrznej i jednoœci naro-
dów w walce o wyzwolenie. Tê
dzia³alnoœæ spo³eczno-wyzwo-
leñcz¹ prowadzi³ z pobudek reli-
gijnych, inspirowany nauk¹ Jana
Paw³a II, wierny zasadzie ,,œwia-
t³o-¿ycie”.

Jeszcze w Polsce, a potem tak-
¿e zagranic¹ nawi¹zywa³

kontakty ekumeniczne
z ró¿nymi ruchami
odnowy. Zmar³ na-
gle w Carlsbergu 27
lutego 1987 roku.

Ks. F. Blachnicki
jest ojcem ducho-

wym Ruchu Œwiat³o-
¯ycie i zwi¹zanych z ru-

chem wspólnot ¿ycia konse-
krowanego: ¿eñskiej – Instytutu
Niepokalanej Matki Koœcio³a,
i mêskiej – Wspólnoty Chrystusa
S³ugi.

Pozostawi³ bogaty dorobek na-
ukowy, popularno-naukowy i asce-
tyczno-formacyjny.

17 lutego 1994 roku zosta³ od-
znaczony poœmiertnie Krzy¿em
Komandorskim Orderem Odrodze-
nia Polski, 5 maja 1995 roku
otrzyma³ poœmiertnie Krzy¿ Oœwiê-
cimski. 9 grudnia 1995 roku roz-
pocz¹³ siê jego proces beatyfika-
cyjny.

W naszej parafii dzia³a kr¹g Domowego Koœcio³a – rodzinnej ga³êzi Ruchu Œwiat³o-¯ycie, popular-
nie zwanej oaz¹ rodzin. Jeden kr¹g skupia 4 do 7 ma³¿eñstw, które wspieraj¹ siê wzajemnie we
wspólnej drodze ku Bogu.

Zainteresowanych w³¹czeniem siê do krêgów rodzin Domowego Koœcio³a zachêcamy do kontaktu
z ks. S³awomirem.
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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 marcu

Intencja misyjna

Aby przeœladowani chrzeœci-
janie doœwiadczyli wsparcia ca-
³ego Koœcio³a przez modlitwê i
w postaci pomocy materialnej.

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.

Droga Krzy¿owa
Udziela siê odpustu zupe³nego wiernemu, który odprawia pobo¿-

nie Drogê Krzy¿ow¹. W pobo¿nej praktyce Drogi Krzy¿owej odna-
wia siê pami¹tkê cierpieñ, jakie Boski Zbawiciel prze¿y³ w czasie dro-
gi od pretorium Pi³ata, gdzie zosta³ skazany na œmieræ, a¿ na górê
Kalwariê, gdzie umar³ na krzy¿u dla naszego zbawienia. Dla uzyska-
nia 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 zamieszczaæ z po¿ytkiem tyle¿ obrazów przed-
stawiaj¹cych stacje jerozolimskie.

3. Zgodnie z powszechnym zwyczajem praktyka sk³ada siê z czter-
nastu pobo¿nych czytañ, do których dodaje siê pewne wezwania mo-
dlitewne. Dla odprawienia jednak Drogi Krzy¿owej wymaga siê tylko
nabo¿nego rozwa¿ania Mêki i Œmierci Chrystusa, nie jest zatem rzecz¹
konieczn¹ rozmyœlanie 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, wy-
starczy, je¿eli do poszczególnych stacji przechodzi prowadz¹cy Drogê
Krzy¿ow¹, podczas gdy inni pozostaj¹ na swoim miejscu.

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 niesprawiedliwe-
go 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 wydrukowa-
no tekst Gorzkich ¿ali w 1707 r.
– wówczas nosi³y one tytu³ Sno-
pek Mirry. Stamt¹d rozprzestrze-
ni³o 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 Pa-
pie¿a odmówi³ Modlitwê Pañsk¹
i Pozdrowienie Anielskie.
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CHRZEST
Wymagane dokumenty

– œwiadectwo urodzenia dziecka
z Urzêdu Stanu Cywilnego
– dokumenty to¿samoœci rodzi-

ców
– zaœwiadczenie z parafii za-

mieszkania, ¿e dana osoba mo¿e
pe³niæ funkcjê matki lub ojca
chrzestnego
– dane rodziców chrzestnych

(imiê i nazwisko, wiek, wyznanie,
adres zamieszkania)

 

Rodzice chrzestni
Prawo koœcielne wymaga, aby

rodzice chrzestni spe³niali nastê-
puj¹ce warunki:
– mieli ukoñczony 16 rok ¿ycia
– sami przyjêli sakramenty wta-

jemniczenia (chrzest, eucharystia,
bierzmowanie)
– prowadzili ¿ycie zgodne z wiar¹

BIERZMOWANIE
Przygotowanie do przyjêcia

sakramenty bierzmowania w na-
szej parafii odbywa siê zgodnie
z zaleceniami dokumentów Ko-
œcio³a, poprzez:
– systematyczne zg³êbianie swo-

jej wiary: codzienna modlitwa,
coniedzielna Eucharystia

– systematyczna spowiedŸ, czy-
tanie prasy i ksi¹¿ki katolickiej
– gorliwy udzia³ w katechezie

szkolnej
– udzia³ we wszystkich parafial-

nych spotkaniach kandydatów do
bierzmowania

 
Œwiadek bierzmowania
Prawo koœcielne wymaga, aby

œwiadek bierzmowania spe³nia³
nastêpuj¹ce warunki:
– mia³ ukoñczony 16 rok ¿ycia
– sam przyj¹³ sakramenty wta-

jemniczenia (chrzest, eucharystia,
bierzmowanie)
– prowadzi³ ¿ycie zgodne z wiar¹

MA£¯EÑSTWO
Termin œlubu: do uzgodnienia

w kancelarii parafialnej na mini-
mum 3 miesi¹ce przed planowan¹
dat¹. Narzeczeni zg³aszaj¹ siê
w kancelarii w celu spisania pro-
toko³u przedma³¿eñskiego.

Wymagane dokumenty:
– dokumenty to¿samoœci
– œwiadectwo chrztu œw. (wa¿ne

jest 6 miesiêcy od daty wystawie-
nia)
– œwiadectwo ukoñczenia nauki

religii w zakresie szko³y œredniej
– dokumenty z Urzêdu Stanu

Cywilnego (wa¿ne s¹ 3 miesi¹ce
od daty wystawienia)

POGRZEB
Dokumenty przy zg³aszaniu

pogrzebu:
– akt zgonu wystawiony przez

Urz¹d Stanu Cywilnego
– zaœwiadczenie o udzieleniu sa-

kramentu chorych i wiatyku (Ko-
munii œw.), jeœli zgon nast¹pi³ poza
parafi¹ lub w szpitalu (wystawia
je kapelan szpitala)
– zgoda proboszcza miejsca za-

mieszkania, jeœli pogrzeb ma siê
odbyæ w innej parafii (zgodê nale-
¿y uzyskaæ przed za³atwianiem
formalnoœci)

Forma pochówku
– Koœció³ zaleca pochówek cia³a

do ziemi
– Koœció³ nie zabrania kremacji,

jeœli nie zosta³a ona wybrana
z pobudek przeciwnych nauce
chrzeœcijañskiej

Z Katechizmu Koœcio³a Katolic-
kiego

Dzieñ œmierci jest dla chrze-
œcijanina, po zakoñczeniu jego
¿ycia, dope³nieniem jego nowe-
go ¿ycia rozpoczêtego na chrzcie,
wzmocnionego przez bierzmowa-
nie i karmionego Eucharysti¹,
bêd¹c¹ antycypacj¹ uczty niebie-
skiej (Kompendium KKK 354).

Z JAKIMI DOKUMENTAMI DO KANCELARII?
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. JAN BO¯Y(1495-1550)

Ju¿ jako dziecko miewa³ szalo-
ne pomys³y. Tak zach³ysn¹³ siê
opowieœciami pewnego wêdrow-
ca, który zatrzyma³ siê w domu
jego rodziców, ¿e maj¹c osiem lat
ruszy³ w œwiat za nim w niezna-
ne. Wystartowa³ z Montemor-o-
Novo w Portugalii, a opad³ z si³
w Oropesa w Hiszpanii. Tam zaj¹³
siê nim pewien zarz¹dca owczar-
ni i jego ¿ona, którzy nazwali ch³o-
paka: Janem otrzymanym od
Boga. Wychowali go na porz¹d-
nego m³odzieñca, ale on
nie chcia³ wcale prowa-
dziæ spokojnego ¿ycia.
Wst¹pi³ do wojska i za-
s³yn¹³ jako wielki hulaka.
Szaleñcza brawura i nad-
mierna pewnoœæ siebie
sprawi³y, ze stan¹³
w koñcu – nie zgadniesz
– przed plutonem egze-
kucyjnym.

Co takiego zrobi³? Do-
wódca oddzia³u powierzy³
mu spor¹ kasê, któr¹
w nocy… Ktoœ mu
zwin¹³? NajwyraŸniej.
Sta³ wiêc przez pluto-
nem, odlicza³ ostatnie mi-
nuty, a¿ tu nagle zjawia
siê dowódca pu³ku i – da-
rowuje mu ¿ycie! Wyrzu-
ca go jedynie z wojska.
By³ w szoku? Pytanie!
A kiedy oprzytomnia³,
uda³ siê zaraz w rodzin-
ne strony. Tam prze¿y³
kolejny szok. Mama
zmar³a bowiem z ¿alu

wkrótce po jego ucieczce z domu,
a tata wst¹pi³ do zakonu francisz-
kanów. Wówczas dopiero poj¹³
ogrom swojej winy.

Odby³ pielgrzymkê przeb³a-
galn¹ do grobu œwiêtego Jakuba
w Compostella, a szukaj¹c spo-
sobnoœci do mêczeñstwa, pop³yn¹³
do Afryki. Jednak Pan Bóg mia³
dla niego inny plan. Sprawi³, ¿e
wróci³ do Hiszpanii i w Grenadzie,
gdzie odbywa³ siê odpust ku czci
œwiêtego Sebastiana, przemówi³

do niego przez Jana z Avili, œwiê-
tego karmelitê, który g³osi³ aku-
rat kazanie. Jana tak poruszy³o to
kazanie, ¿e stoj¹cy obok ludzie
myœleli, ¿e straci³ rozum. Porwali
go wiêc i zawlekli – a niech to –
do domu dla ob³¹kanych!

Tam przekona³ siê na w³asnej
skórze, jak traktuje siê ludzi po-
dejrzanych o chorobê psychiczn¹.
Przez czterdzieœci dni bito go a¿
do utraty przytomnoœci w zimnym
lochu, przykutego ³añcuchem do

œciany. Gdy wyszed³ na
wolnoœæ, sam zorganizo-
wa³ szpital. Za³o¿y³ te¿
wspólnotê zakonn¹ do
opieki nad chorymi. Ta
wspólnota, to ojcowie
bonifratrzy, których leki
z zio³owej apteki zna dziœ
ca³y œwiat!

Jan nie z³orzeczy³ tym,
którzy go bili, ani siê nad
sob¹ nie rozczula³. „Bij-
cie! – wo³a³. – Bijcie to
grzeszne cia³o! Niech po-
nosi karê za swoje
winy!”. Niez³y by³, co?
Pan Bóg zreszt¹ te¿, pro-
wadz¹c go tak niezwyk³¹
drog¹ do œwiêtoœci!

Opowiadanie
pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA MARCOWA

KUPON – KRZY¯ÓWKA MARCOWA

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 17 marca wrzuciæ do skrzynki. Skrzyn-
ka 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 MARCOWA” (termin: pi¹tek, 17 marca).

Losowanie nagród w niedzielê 19 marca po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

W kalendarzu jest wiele œwi¹t oraz specjalnych dni. Dziœ rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest okreœlenie
jednego wyj¹tkowego dnia. Zastanów siê, dlaczego taki dzieñ znalaz³ siê w kalendarzu? Czy w ¿yciu
Twoim i Twojej Rodziny mo¿e byæ wiêcej takich dni? Mo¿e to dobre postanowienie wielkopostne?

opr. E. H.-G.

1. Zapisana cyfr¹ liczba przykazañ mi³oœci.
2. Zapisana cyfr¹ liczba Ewangelii.
3. Maryja dla Jezusa.
4. Prefekt Judei z Pontu.
5. Czêœæ liturgii godzin odmawiana oko³o wschodu
    S³oñca.
6. Jezus umar³ za nasze …
7. Znak zmartwychwstania i nieœmiertelnoœci duszy.
8. …  krzy¿owa - przeszed³ j¹ Jezus na Golgotê.
9. .… Cyrenejczyk – pomóg³ Jezusowi nieœæ krzy¿.
10. Piotr odci¹³ nim ucho s³udze arcykap³ana.
11. Niejeden w koronie Pana Jezusa.
12. Inaczej „zapach” kadzid³a.
13. W nim z³o¿ono cia³o Pana Jezusa.
14. Waluta za któr¹ Judasz zdradzi³ Jezusa.
15. Znak (gest) lub symbol odkupienia.
16. Dawana przy spowiedzi.
17. Dobrowolne powstrzymanie siê od spo¿ywania
      pewnych pokarmów.
18. Modlitwa, post i …
19. Czêœæ liturgii godzin sprawowana w porze wie-
     czornej.
20. Odciête w ogrodzie oliwnym.
21. Weronika otar³a j¹ Panu Jezusowi.
22. Kaplica lub o³tarz do przechowywania Najœwiêt-
     szego Sakramentu od Wielkiego Czwartku.
23. Czuwanie lub modlitwa przed Najœwiêtszym
     Sakramentem.
24. G³az, którym zamkniêto grób Pana Jezusa.
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INTENCJE MSZALNE
1 marca, œroda popielcowa                                                                                                                                                         *

900

1700

1800

2000

2 marca, czwartek                                                                                                                                                             *
900

1800

3 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                   *
900

1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
4 marca, sobota – œwiêto œw. Kazimierza Królewicza                                                                                                             *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Stefanii w 90. rocznicê urodzin
5 marca, I niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                                       *

800 ++ Rodzice: Julia, Micha³ Malec; ++ z rodzin Malec i Ha³aburda
900 + Bronis³aw (m) – 11 rocznica œmierci; ++ Zofia, Leon Jankowscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Rozalii Firlit w 3. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Marta Matuszak – 30 rocznica œmierci; ++ z rodzin Matuszak i Bia³ek
2000 ++ Kazimiera, Roman PaŸdzior

6 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                        *
900

1800

7 marca, wtorek                                                                                                                                                           *
900

1800

8 marca, œroda                                                                                              *
900

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

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marcina w 17. rocznicê urodzin
10 marca, pi¹tek                                                                                                                                                            *

900 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis, Zofia, Antoni Zuber; ++ Siostry: Wanda Zioborwska, Maria Grabarek
1800

11 marca, sobota                                                                                                                                                                 *
900 + Kazimiera Chowañska – 2 rocznica œmierci; + Mieczys³aw (m) Chowañski
1800 ++ Regina, W³adys³aw (m) Namyœlak; ++ Stanis³awa (f), Jan Namyœlak

12 marca, II niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                                       *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + Jan – 13 rocznica œmierci; ++ Franciszka (f), Rozalia, Kazimierz PaŸdzior; ++ Katarzyna, Kazimierz Marko;
      ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Gabrieli w 6. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
1200 W intencji Parafian
1800 + Marek Hussak – 5 rocznica œmierci
2000

13 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                      *
900

1800

14 marca, wtorek                                                                                                                                                                *
900

1800 ++ Rodzice: Julianna, Józef (m) B³ach; ++ Rodzeñstwo
15 marca, œroda                                                                                                                                                            *

900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 marca
(pi¹tek)
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16 marca, czwartek                                                                                                                                                            *
900

1800

17 marca, pi¹tek                                                                                                                                                            *
900

1800

18 marca, sobota                                                                                                                                                               *
900 ++ Franciszka, Stanis³aw (m), Józef (m) £ê¿ny
1800 ++ Rodzice: W³adys³awa (f), Wojciech Ziembiccy

19 marca, III niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                             *
800 ++ Ignacy, Helena Czy¿yk
900 ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Stanis³awa w 75. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Józefa (f) – 1 rocznica œmierci
2000

20 marca, poniedzia³ek – Uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca NMP                                                                                                          *
900 + Józef (m) Przybysz; ++ z rodziny Przybysz
1800

21 marca, wtorek                                                                                                                                                                                                        *
900

1800

22 marca, œroda                                                                                                                                                                    *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
23 marca, czwartek                                                                                                                                                            *

900

1800

24 marca, pi¹tek                                                                                                                                                               *
900 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Agnieszki w 7. rocznicê urodzin
1800

25 marca, sobota – Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego                                                                                                              *
900 Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego
1800 + Helena Jamróz; ++ Zofia, Daniel, Andrzej, Miros³aw (m); + Franciszek (m) Jamróz

26 marca, IV niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                                                            *
800

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Rados³awa Firlit w 40. rocznicê urodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ireny Wierzbickiej w 80. rocznicê urodzin
1800 + Eugenia Ko³cz – 19 rocznica œmierci; ++ Ma³gorzata, Tadeusz, Zdzis³aw (m) Ko³cz
2000

27 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                            *
900

1800

28 marca, wtorek                                                                                                                                                            *
900

1800 + Romana (f) Kubas – 6 rocznica œmierci
29 marca, œroda                                                                                                                                                             *

900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
30 marca, czwartek                                                                                                                                                            *

900

1800 + Helena Po³udniak
31 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                *

900

1800
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KRONIKA PARAFIALNA
W lutym 2017 r. przez sakra-

ment Chrztu œwiêtego do wspólno-
ty parafialnej zosta³a przyjêta

Kornelia SIERADZKA

W lutym zmarli

+ Henryk PYRGIEL
+ Jan KREMPOWICZ
+ Ró¿a KUPIEC

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Serdecznie zapraszamy
na nabo¿eñstwa Wielkopostne w naszej parafii

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

Adoracyjna Miejska Droga Krzy¿owa
We Wroc³awiu powsta³o nietypowe i wyj¹tkowe nabo¿eñstwo: Adoracyjna Miejska Droga

Krzy¿owa. To propozycja prze¿ywania tego wielkopostnego nabo¿eñstwa w ró¿nych miej-
scach na terenie miasta, bowiem ka¿da ze stacji Drogi Krzy¿owej rozmieszczona jest w in-
nym koœciele Wroc³awia.

Pocz¹tek modlitwy wyznacza Katedra Wroc³awska. Tam mo¿na zaopatrzyæ siê w specjalnie przygoto-
wany „Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzy¿owej” w wersji drukowanej lub/i
dla posiadaczy telefonów komórkowych z systemem Android i iOS. Aplikacjê bêdzie mo¿na pobraæ
poprzez skanowanie kodu QR przy I stacji AMDK (Katedra), jak równie¿ w sklepie Google Play poprzez
kod QR (lub wprowadzenie has³a) przy poszczególnych stacjach aktywowaæ mo¿na kolejne rozwa¿ania.

W przewodniku zawarty jest wykaz koœcio³ów oraz linii autobusowych i tramwajowych, którymi mo¿-
na do nich dojechaæ. W przewodniku znalaz³y siê tak¿e informacje o odbywaj¹cych siê w tych œwi¹tyniach
mszach œwiêtych oraz niezbêdne podczas nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej rozwa¿ania. Autorem przewod-
nika i merytorycznym opiekunem projektu jest ks. Aleksander Radecki.

Drogê Krzy¿ow¹ mo¿na odbywaæ przez ca³y Wielki Post. Czas jej przejœcia zale¿ny jest od indywidual-
nych mo¿liwoœci wiernych.

Ta forma nabo¿eñstwa pasyjnego wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, szlaku koœcio³ów stacyj-
nych w Rzymie oraz Ekstremalnej Drodze Krzy¿owej. Projekt zak³ada nawiedzanie 14 koœcio³ów we
Wroc³awiu, przy czym ka¿dy z nich jest miejscem do rozwa¿enia kolejnej stacji Drogi Krzy¿owej.
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