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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

Droga Krzy¿owa ulicami ¯ernik
23 marca po Mszy œw. na godz. 18
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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Poniewa¿ wzmo¿e siê nieprawoœæ,

ostygnie mi³oœæ wielu

Drodzy Bracia i Siostry!
Ponownie zbli¿a siê Pascha Pana!

Aby nas do niej przygotowaæ, Bo¿a
Opatrznoœæ daje nam ka¿dego roku
Wielki Post, „sakramentalny znak
naszego nawrócenia”, który zapo-
wiada i urzeczywistnia mo¿liwoœæ
nawrócenia siê do Pana ca³ym ser-
cem i ca³ym ¿yciem.

Równie¿ w tym roku – przez to
przes³anie – pragnê pomóc ca³emu
Koœcio³owi w prze¿ywaniu z rado-
œci¹ i w prawdzie tego czasu ³aski;
a inspirujê siê w tym s³owami Jezu-
sa z Ewangelii Mateusza: „Ponie-
wa¿ wzmo¿e siê nieprawoœæ, osty-
gnie mi³oœæ wielu” (24, 12).

To zdanie zawarte jest w mowie
dotycz¹cej koñca czasów, wyg³oszo-
nej w Jerozolimie, na Górze Oliw-
nej, w³aœnie tam, gdzie rozpocznie
siê mêka Pana. Jezus, odpowiada-
j¹c na pytanie uczniów, zapowiada
wielkie udrêki i opisuje sytuacjê,
w jakiej mo¿e znaleŸæ siê wspólno-
ta wierz¹cych: w obliczu bolesnych
wydarzeñ pewni fa³szywi prorocy
wprowadz¹ wielu w b³¹d, tak i¿ gro-
ziæ bêdzie wygaœniêcie w sercach
mi³oœci, która jest istot¹ ca³ej Ewan-
gelii.

Fa³szywi prorocy
S³uchamy tego fragmentu i za-

stanawiamy siê: jakie postaci przy-
bieraj¹ fa³szywi prorocy?

Przypominaj¹ oni „zaklinaczy
wê¿y”, to znaczy wykorzystuj¹ ludz-
kie emocje, aby zniewalaæ ludzi
i prowadziæ ich tam, gdzie chc¹.
Ile¿ dzieci Bo¿ych daje siê zwieœæ
powabom trwaj¹cej parê chwil przy-
jemnoœci, któr¹ bierze siê za szczê-
œcie! Ilu¿ mê¿czyzn i ile kobiet ¿yje
jakby pod urokiem iluzji pieni¹dza,
który w rzeczywistoœci czyni ich nie-
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wolnikami zysku lub niegodziwych
interesów! Ile¿ osób ¿yje, s¹dz¹c, ¿e
same sobie wystarczaj¹, i padaj¹
ofiar¹ samotnoœci!

Inni fa³szywi prorocy to „szarla-
tani”, którzy proponuj¹ ³atwe i na-
tychmiastowe sposoby zaradzenia
cierpieniom, œrodki, które okazuj¹
siê jednak zupe³nie nieskuteczne –
jak¿e wielu m³odym ludziom propo-
nowane jest fa³szywe remedium
w postaci narkotyków, relacji „jed-
norazowego u¿ytku”, zarobków
³atwych, ale nieuczciwych! Jak wielu
jest wci¹¿ zapl¹tanych w sieæ ¿ycia
ca³kowicie wirtualnego, w którym
relacje wydaj¹ siê ³atwiejsze i szyb-
kie, a potem okazuj¹ siê drama-
tycznie pozbawione sensu! Ci oszu-
œci, proponuj¹cy rzeczy bez warto-
œci, odbieraj¹ natomiast to, co jest
najcenniejsze, jak godnoœæ, wolnoœæ
i zdolnoœæ kochania. To pokusa
pró¿noœci prowadzi nas do tego, ¿e
puszymy siê jak paw… i potem siê
oœmieszamy; a ze œmiesznoœci nie
ma powrotu. Nic dziwnego: od za-
wsze diabe³, który jest „k³amc¹
i ojcem k³amstwa” (J 8, 44), przed-
stawia z³o jako dobro, a fa³sz jako
prawdê, aby zmyliæ serce cz³owie-
ka. Dlatego ka¿dy z nas jest we-
zwany do tego, by w swoim sercu
rozeznawa³ i bada³, czy jest zagro-
¿ony przez k³amstwa tych fa³szywych
proroków.

Zimne serce
Dante Alighieri w swoim opisie

piek³a wyobra¿a diab³a siedz¹cego
na lodowym tronie; mieszka on
w mrozie st³umionej mi³oœci. Zasta-
nówmy siê zatem: w jaki sposób
stygnie w nas mi³oœæ? Jakie sygna-
³y wskazuj¹ nam, ¿e mi³oœæ w nas
mo¿e wygasn¹æ?

Tym, co gasi mi³oœæ, jest przede
wszystkim chciwoœæ pieni¹dza, bê-
d¹ca „korzeniem wszelkiego z³a”
(1 Tm 6, 10); jej nastêpstwem jest
odrzucenie Boga, a zatem szuka-
nia pociechy w Nim – wolimy na-
sze przygnêbienie ni¿ pokrzepienie
Jego S³owa i sakramentów. To
wszystko przeradza siê w przemoc,
obracaj¹c¹ siê przeciwko tym, któ-
rych uwa¿amy za zagro¿enie dla
naszych „pewników”, jak nienaro-
dzone jeszcze dziecko, chory sta-
rzec, goœæ bêd¹cy przejazdem, cu-
dzoziemiec, a tak¿e bliŸni, który nie
odpowiada naszym oczekiwaniom.

Równie¿ œwiat stworzony jest
milcz¹cym œwiadkiem tego oziêbie-
nia mi³oœci; ziemia jest zatruta przez
odpady, wyrzucane niedbale i dla
interesu; morza, które tak¿e s¹ za-
nieczyszczone, musz¹, niestety, kryæ
szcz¹tki licznych rozbitków przymu-
sowych migracji; niebiosa – które
w zamyœle Boga wyœpiewuj¹ Jego
chwa³ê – s¹ poorane przez maszy-
ny, które zrzucaj¹ narzêdzia œmier-
ci.

Mi³oœæ stygnie równie¿ w naszych
wspólnotach; w adhortacji apostol-
skiej Evangelii gaudium stara³em
siê opisaæ najbardziej ewidentne
oznaki tego braku mi³oœci. S¹ nimi:
egoistyczna gnuœnoœæ, ja³owy pesy-
mizm, pokusa izolowania siê i an-
ga¿owania w nieustanne bratobój-
cze wojny, mentalnoœæ œwiatowa,
która sk³ania do zajmowania siê tyl-
ko tym, co pozorne, os³abiaj¹c
w ten sposób zapa³ misyjny.

Co robiæ?
Je¿eli zauwa¿amy w sobie i wokó³

nas opisane przed chwil¹ oznaki,
to w³aœnie Koœció³, nasza matka
i nauczycielka, wraz z niekiedy gorz-
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kim lekarstwem prawdy proponuje
nam w tym okresie Wielkiego Po-
stu s³odki œrodek – modlitwê, ja³-
mu¿nê i post.

Gdy poœwiêcamy wiêcej czasu na
modlitwê, pozwalamy naszemu ser-
cu odkryæ ukryte k³amstwa, który-
mi zwodzimy samych siebie, by osta-
tecznie szukaæ pociechy w Bogu.
On jest naszym Ojcem i chce, aby-
œmy mieli ¿ycie.

Praktykowanie ja³mu¿ny uwalnia
nas od chciwoœci i pomaga nam
odkryæ, ¿e drugi cz³owiek jest moim
bratem – to, co mam, nie jest ni-
gdy tylko moje. Bardzo bym chcia³,
¿eby ja³mu¿na sta³a siê dla wszyst-
kich prawdziwym, autentycznym
stylem ¿ycia! Bardzo bym chcia³,
abyœmy, jako chrzeœcijanie, brali
przyk³ad z aposto³ów i widzieli
w mo¿liwoœci dzielenia siê z innymi
naszymi dobrami konkretne œwia-
dectwo komunii, jak¹ ¿yjemy
w Koœciele. Odnoœnie do tego po-
s³u¿ê siê napomnieniem œw. Paw-
³a, kiedy zachêca³ Koryntian do
zbiórki na rzecz wspólnoty w Jero-
zolimie: „To przyniesie po¿ytek
wam” (2 Kor 8, 10). Dotyczy to
w sposób szczególny Wielkiego Po-
stu, kiedy to liczne organizacje prze-
prowadzaj¹ zbiórki dla Koœcio³ów
i spo³ecznoœci znajduj¹cych siê
w trudnych sytuacjach. Jak bardzo
bym chcia³, abyœmy równie¿ w na-
szych codziennych relacjach, za ka¿-
dym razem, kiedy brat prosi nas
o pomoc, pomyœleli, ¿e jest to we-
zwanie Bo¿ej Opatrznoœci: ka¿da ja³-
mu¿na jest sposobnoœci¹, aby
uczestniczyæ w Opatrznoœci Boga
wzglêdem Jego dzieci.

Post, na koniec, odbiera si³ê na-
szej przemocy, rozbraja nas i stano-
wi wielk¹ okazjê do wzrastania.
Z jednej strony, pozwala nam do-
œwiadczyæ tego, co odczuwaj¹ lu-
dzie, którym brakuje nawet tego,
co niezbêdnie potrzebne, i których
na co dzieñ drêczy g³ód; z drugiej
strony, wyra¿a stan naszego ducha,
z³aknionego dobroci i spragnione-
go ¿ycia Bo¿ego. Post nas przebu-
dza, powoduje, ¿e stajemy siê bar-
dziej wra¿liwi na Boga i na bliŸnie-
go, budzi na nowo wolê pos³uszeñ-
stwa Bogu, który jako jedyny za-

spokaja nasz g³ód.
P³omieñ Paschy
Zachêcam przede wszystkim

cz³onków Koœcio³a, aby z zapa³em
podjêli drogê wielkopostn¹, czer-
pi¹c wsparcie z ja³mu¿ny, postu
i modlitwy.

Dobr¹ okazj¹ bêdzie, równie¿
w tym roku, inicjatywa „24 godzi-
ny dla Pana”, która jest zachêt¹ do
tego, by sakrament pojednania by³
sprawowany w kontekœcie adoracji
eucharystycznej. W 2018 r. odbê-
dzie siê ona w pi¹tek 9 i w sobotê
10 marca, a inspiracj¹ do niej bêd¹
s³owa z Psalmu 130,4: „Ty udzie-
lasz przebaczenia”. W ka¿dej die-
cezji przynajmniej jeden koœció³ po-
zostanie otwarty przez 24 godziny
bez przerwy, co stworzy sposobnoœæ
do modlitwy adoracyjnej i do spo-
wiedzi sakramentalnej.

W noc Zmartwychwstania Pañ-
skiego bêdziemy na nowo prze¿y-
waæ sugestywny rytua³ zapalenia
pascha³u: œwiat³o, odpalone od „no-
wego ognia”, stopniowo rozproszy
mrok i oœwietli zgromadzenie litur-
giczne. „Niech œwiat³o Chrystusa,
chwalebnie zmartwychwsta³ego, roz-
proszy ciemnoœci naszych serc
i umys³ów”, abyœmy wszyscy mogli
na nowo prze¿yæ doœwiadczenie
uczniów z Emaus – s³uchanie S³o-
wa Pana i karmienie siê Chlebem
Eucharystycznym sprawi, ¿e nasze
serce bêdzie mog³o znów p³on¹æ
wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹.

B³ogos³awiê wam z serca i mo-
dlê siê za was. Nie zapominajcie
modliæ siê za mnie.

Franciszek
Orêdzie Ojca Œwiêtego

na Wielki Post (fragmenty)
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B¹dŸ pozdrowiony Goœciu nasz,w radosne progi nasze wejdŸ…
Trwamy w Nadzwyczajnym Roku

œw. Józefa – jest to szczególny czas,
w którym mamy okazjê, by przypa-
trzeæ siê raz jeszcze temu niezwy-
k³emu Patronowi, jakim jest œwiêty
Józef z Nazaretu, a co najwa¿niej-
sze mo¿emy na nowo rozbudziæ
w sobie pragnienie zanoszenia przez
Jego wstawiennictwo naszych próœb
i podziêkowañ przed tron Pana
Boga, wszak jak mówi¹ s³owa jed-
nej z pieœni: Szczêœliwy kto sobie
Patrona Józefa ma za Opiekuna;
Niechaj siê niczego nie boi, gdy
œwiêty Józef przy nim stoi,nie zgi-
nie.

Œwiêty Józef to wyj¹tkowa po-
staæ. Od samego pocz¹tku, kiedy
poznajemy Go na kartach Pisma
Œwiêtego, ukazuje siê nam jako
cz³owiek oddany ca³kowicie Panu
Bogu, pos³uszny Jego woli i staraj¹-
cy siê wype³niaæ Bo¿e polecenia w
swoim codziennym ¿yciu, poœród
zwyczajnych, szarych czynnoœci. Od
Niego w³aœnie mo¿emy uczyæ jak
po³¹czyæ nasz¹ pracê, obowi¹zki
domowe, odpoczynek z trwaniem
w jednoœci z Panem Bogiem. To
niebywa³e, ¿e ten prosty Cieœla
z Nazaretu, odkry³ tê ¿yciow¹ m¹-
droœæ bardzo wczeœnie i ni¹ siê kie-
rowa³ do koñca swoich ziemskich
dni. Nic zatem dziwnego, ¿e to w³a-
œnie Jego wybra³ Pan Bóg, by sta³
siê opiekunem Jego Syna Jezusa
i Maryi, stra¿nikiem najcenniejszych
skarbów, jakie powierzy³ œwiatu.
Œwiêty Józef przykuwa równie¿
nasz¹ uwagê swoj¹ postaw¹, budo-
wan¹ na pokorze i zaufaniu Panu
Bogu. Ten Milcz¹cy Œwiêty, jak zwy-
k³o siê o Nim mówiæ, bowiem nie

znamy ¿adnej wypowiedzi œwiête-
go Józefa zapisanej w Biblii, po-
wierza³ siebie i wszystkie sprawy,
których nie rozumia³, które przera-
sta³y Jego umiejêtnoœci i mo¿liwo-
œci, Panu Bogu, zdawa³ siê w pe³ni
na Niego. A wiemy, ¿e nie by³o ich
ma³o, bowiem wykonuj¹c tak od-
powiedzialn¹ misjê, wiele razy bo-
ryka³ siê z trudnoœciami i przeciw-
noœciami losu. Zawsze jednak wy-
chodzi³ ze wszystkiego ‘obronn¹
rêk¹’ dziêki temu, ¿e polega³ na
Panu Bogu.

Widzimy wiêc, ¿e œwiêty Józef,
dziêki swojej postawie, jest wspa-
nia³ym przyk³adem równie¿ dla
wspó³czesnych chrzeœcijan i powin-
niœmy u Niego szukaæ inspiracji
w naszym ¿yciu codziennym. Na-
mawia³ nas do tego tak¿e, dziœ ju¿
œwiêty, Jan Pawe³ II, który w ency-
klice Redemptoris Custos pisa³:
Dziœ tak¿e mamy wiele powodów,
aby tak samo siê modliæ: Oddal
od nas, ukochany Ojcze wszelk¹
zarazê b³êdów i zepsucia..., przy-
b¹dŸ nam ³askawie z pomoc¹ nie-
biañsk¹ w walce z mocami ciem-
noœci..., a jak niegdyœ uratowa³eœ
Dzieciê Jezus od niebezpieczeñ-
stwa, które grozi³o Jego ¿yciu, tak
teraz broñ Koœcio³a Bo¿ego od
wrogich zasadzek i wszelkiej prze-
ciwnoœci. (…) Dziœ te¿ mamy nie-
ustanne powody do tego, aby
Œwiêtemu Józefowi polecaæ ka¿-
dego cz³owieka.

Z tej w³aœnie przyczyny w naszej
parafii zrodzi³a siê idea Peregryna-
cji figury œwiêtego Józefa. Pragnie-
my, aby w ten sposób œwietlany
przyk³ad œwiêtego Józefa dotar³ do
ka¿dej rodziny, ma³¿eñstwa, osób
samotnych i chorych, i aby Bo¿e
b³ogos³awieñstwo za przyczyn¹ tego
Œwiêtego, spoczê³o we wszystkich
domach i mieszkaniach naszej pa-
rafii. Peregrynacja to starodawny
zwyczaj nawiedzania przez obraz,
figurê lub wizerunek Œwiêtego po-

szczególnych parafii lub domów.
Zwi¹zane jest to z ró¿nego rodzaju
nabo¿eñstwami i modlitwami, czê-
sto odmawianymi w gronie najbli¿-
szych, w mniejszych grupach. To jest
trochê tak, ¿e w postaci Œwiêtego,
przybywa do nas sam Pan Bóg, by
odwiedziæ nasze domy, poznaæ ra-
doœci i problemy, warunki w jakich
¿yjemy i miejsca, które s¹ dla nas
wa¿ne, bo stanowi¹ czêœæ nas sa-
mych. W naszej parafii Peregryna-
cja figury œw. Józefa rozpocznie siê
w Uroczystoœæ œwiêtego Józefa czy-
li 19 marca 2018 r. Od tego dnia
wierni, którzy zechc¹ przyj¹æ u sie-
bie œwiêtego Józefa, bêd¹ codzien-
nie przekazywaæ sobie figurê œwiê-
tego, tak by ka¿da rodzina mog³a
goœciæ j¹ przez 24 godziny. To szcze-
gólne wydarzenie zostanie poprze-
dzone specjalnym Triduum, które
przez trzy dni bêdzie nas przygoto-
wywaæ do pe³niejszego uczestnictwa
w tym wydarzeniu. Do figury bê-
dzie te¿ do³¹czony specjalny modli-
tewnik, który pomo¿e owocnie
prze¿yæ w rodzinie czas peregryna-
cji, oraz Pami¹tkowa Ksiêga, w któ-
rej bêdzie mo¿na zapisaæ podziê-
kowania za ten œwiêty i wyj¹tkowy
dar.

Wszystko to st¹d, ¿e do dobrego
i owocnego prze¿ycia Peregrynacji
nale¿y siê odpowiednio przygoto-
waæ. Trzeba otworzyæ swoje serce
na to s³owo i te ³aski, jakie Pan Bóg
pragnie przez to wydarzenie wnieœæ
w ¿ycie konkretnych rodzin ale te¿
i poszczególnych osób. Obecnoœæ Fi-
gury œw. Józefa w naszych domach
to okazja do tego, by trwaæ wspól-
nie razem na modlitwie, by ofiaro-
waæ Panu Bogu przede wszystkim
swój czas, zabieganie wœród spraw,
wokó³ których toczy siê nasze ¿ycie.
To bardzo wa¿ne, aby przygotowaæ
Panu Bogu miejsce w swoim ¿yciu,
takim codziennym, zwyk³ym, sza-
rym dniu, a wizyta œwiêtego Józefa
jak najbardziej nam w tym mo¿e
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NADZWYCZAJNA MAMA
„Zwyczajna mama” to mama

zdrowego dziecka. To osoba która
¿yje i nie zdaje sobie sprawy, jak
wielkie ma szczêœcie. A dlaczego?

„Zwyczajna mama” czytaj¹c ga-
zetê o maluchach wie, ¿e jej dziec-
ko jest takie, jak te, które uœmie-
chaj¹ siê z ka¿dej strony czasopi-
sma. Wie, czego mo¿e siê spodzie-
waæ w ka¿dym okresie rozwoju swo-
jego maleñstwa. Wystarczy, ¿e jest
tu¿ obok – w zasiêgu wzroku, jego
rêki a ono jest szczêœliwe.

Mama chorego dziecka przesta-
je czytaæ gazety... Musi byæ zawsze
(przynajmniej jej siê tak wydaje), by
uczyæ od nowa umiejêtnoœci, które
przychodz¹ zdrowym dzieciom
z ³atwoœci¹, czêsto niepostrze¿enie
dla otoczenia. Wymaga to pracy
wieloletniej o efekcie niewiadomym.
To trudne, bo rezultat czêsto jest
inny od zamierzonego, a jeœli ju¿,
radoœæ jest zazwyczaj o wiele wiêk-
sza.

Mama chorego dziecka musi siê
przewartoœciowaæ, by zauwa¿yæ rze-
czy wa¿ne, które wczeœniej wyda-
wa³y siê „dane nam na zawsze”. Jej
dziecko wiele lat jest niemowlê-
ciem, czasem pozostaje nim na za-
wsze... Taka sytuacja wymaga od
niej wiele cierpliwoœci, si³y i odwa-
gi by zmagaæ siê z codziennoœci¹.
Czêste pobyty w szpitalu, rozmowy
o leczeniu chorób, których nie po-
trafimy jeszcze leczyæ... I chyba naj-
trudniejsze – stanie za drzwiami blo-
ku operacyjnego, nie wiedz¹c czy

maleñstwo prze¿yje... i by uczyæ,
wiedz¹c ¿e i tak bêdzie upoœledzo-
ne.

Przy narodzinach chorego dziec-
ka nie ma radoœci – tylko strach,
wyobcowanie, wielka niewiadoma.
W jednej chwili pouk³adane ¿ycie
legnie w gruzach. Jego matka nie
us³yszy gratulacji ani podziwu, tylko
szepty na korytarzu, które milkn¹
gdy przechodzi. W tym trudnym
momencie zazwyczaj jest sama bo
inni musz¹ oswoiæ sie z szokiem.
A dziecko? Ono potrzebuje matki
natychmiast. Tu nie ma znaczenia,
czy jest zdrowe czy chore.

„Zwyczajna mama” odczuwa ra-
doœæ, spe³nienie i dumê po naro-
dzinach zdrowego dziecka – s¹ to
³zy szczêœcia.

Mama niepe³nosprawnego dziec-
ka, czêsto równie¿ upragnionego
i oczekiwanego, musi zmagaæ siê
na wielu polach i poziomach. Naj-
czêœciej u malucha kolejne choroby
„wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu”.
Trzeba wci¹¿ na nowo uczyæ siê
akceptacji, czasem nawet znieczu-
liæ siê, by nie czuæ, by móc dalej
¿yæ...

W tym samym czasie „zwyczaj-
na mama” cieszy siê dzieckiem –
widzi pierwszy uœmiech, krok, s³o-
wa, dziecko szuka jej obecnoœci
i jak w bezpiecznej przystani poko-
nuje bez problemu kolejne szczeble
rozwoju.

Mama chorego dziecka uczy je
by nie odczuwa³o bólu przy przytu-

laniu, dotykaniu. Musi te¿ nauczyæ
siê ¿yæ z myœl¹, ¿e jej dziecko nie
doroœnie, nie za³o¿y rodziny. To j¹
boli. I pozostaje otoczenie. Wci¹¿,
niestety, ma³o tolerancyjne dla in-
noœci...

W zasadzie obie s¹ matkami –
w tym nie ró¿ni¹ siê wcale, nato-
miast spostrzeganie, rozumienie
œwiata, wartoœci którymi siê kieruj¹,
praca z dzieckiem, s¹ diametralnie
odmienne.

Walka o ka¿d¹ zdobyt¹ umiejêt-
noœæ dziecka, konsultacjê, lek czy
konieczny sprzêt – wyrabiaj¹ si³ê
woli, determinacjê, ogromn¹ mi³oœæ
w matkach chorych dzieci. Szacu-
nek dla istnienia samego w sobie
i chyba poznanie kolejnej tajemni-
cy tkwi¹cej w nas. Ta walka wyra-
bia te¿ têsknotê za wolnoœci¹, gdzie
nie trzeba baæ sie o jutro.

Natomiast „zwyczajna mama”
wie, ¿e jutro jej dziecko bêdzie do-
ros³e, samodzielne i zrozumia³e dla
ogó³u. W ich ¿yciu pozostaje jeden
„drobiazg”, z którego istnienia czê-
sto nie zdaj¹ sobie sprawy – jak
wielkie szczêœcie spotka³o KA¯D¥
z nich!

http://piotrus-sojka-tychy. blog.onet.pl

pomóc. Od Niego bowiem mo¿e-
my zaczerpn¹æ tej m¹droœci, dziêki
której On potrafi³ pogodziæ pracê
z modlitw¹. Trzeba zatem wygospo-
darowaæ czas, by przyjœæ i byæ ra-
zem ze œwiêtym Józefem, a On ju¿
wie, co potrzeba, ¿ebyœmy my byli
szczêœliwi. Wyprosi to czego potrze-
bujemy, by rzeczywiœcie doœwiadczyæ
radoœci. Trzeba zatroszczyæ siê o to,
by nasz Goœæ nie by³ sam, by za-
wsze by³ przy nim ktoœ. Mo¿na od-
mawiaæ modlitwy, a mo¿na te¿ po

prostu pomilczeæ – otworzyæ prze-
strzeñ prawdziwego spotkania.

Peregrynacja mo¿e mieæ równie¿
wymiar wspólnotowy. Mo¿e odbu-
dowaæ jednoœæ rodziny, ma³¿eñstwa,
gdy¿ jak to zwykle bywa odwiedzi-
ny Goœci to czas, w którym gasn¹
wszelkie spory a wszyscy zgroma-
dzeni razem wokó³ œwiêtego Józefa
mamy szansê skupiæ siê na tym, co
rzeczywiœcie jest wa¿ne i co scala
nas ze sob¹. Ws³uchuj¹c siê w szept
œwiêtego Józefa, opiekuna Œwiêtej

Rodziny, mo¿emy znaleŸæ odpowie-
dzi na drêcz¹ce nas pytania. Ten
b³ogos³awiony czas mo¿na potrak-
towaæ jako swoiste rekolekcje, któ-
re prze¿ywamy w bardzo kameral-
nym, intymnym gronie, jaki stano-
wi nasza rodzina. Pomyœl wiêc,
mo¿e wizyta œwiêtego Józefa jest
potrzebna Tobie, Twoim najbli¿-
szym… Czy zapalisz zamiast lam-
py, która oœwietla drogê do Twoje-
go domu, szczêœliwe ognie swojego
serca?

Zwiastowanie Pañskie
Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
Ze wzglêdu na obchody

Wielkiego Tygodnia uroczystoœæ
przeniesiona na 9 kwietnia

(zamiast 25 marca)
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ULICE NASZEGO OSIEDLA
Zgodnie z zapowiedzi¹ bêdzie-

my przybli¿aæ naszym czytelnikom
postacie patronów ulic na nowo
wybudowanym osiedlu, które znaj-
duje siê miêdzy ulicami Bia³o-
drzewn¹ a nowo powsta³¹ Alej¹
Architektów.

Patronami ulic na tym piêknym
nowym osiedlu s¹ zwi¹zani z Wro-
c³awiem znani niemieccy i polscy
architekci jak: Hans Poelzig, Kry-
styna i Marian Barscy, Tadeusz
Brzoza, Andrzej Frydecki, Hein-
rich Lauterbach, Max Berg, Ernst
May, Witold Lipiñski, Mieczys³aw
Zlat i Hans Scharoun. Nazwy ko-
lejnych ulic bêd¹ nadawane wraz
z rozbudow¹ osiedla.

W poprzednim numerze naszej
Gazetki wspomniany by³ niemiecki
architekt pan Hans Poelzig. Te-
raz przybli¿ymy pañstwu znane
ma³¿eñstwo wroc³awskich archi-
tektów pp. Krystynê i Mariana
Barskich.

Pañstwo Barscy to architekci
wyspecjalizowani w architekturze
budynków wy¿szych uczelni. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e opanowali oni
architektonicznie obszar miêdzy
mostami Grunwaldzkim i Pokoju,
Rondem R. Regana oraz czêœæ
Gaju.

Marian Barski urodzi³ siê 29
paŸdziernika 1927 roku w Wiel-
kopolsce. W czasie wojny uczêsz-
cza³ na tajne komplety, s³u¿y³ w
Szarych Szeregach AK, w 1945
zda³ ma³¹ maturê w Czêstocho-
wie. Po wojnie przenosi siê z ro-
dzin¹ do Bydgoszczy, potem do
Wroc³awia i w 1947 roku uzysku-
je œwiadectwo dojrza³oœci w I LO.
W tym samym roku zdaje egza-
min wstêpny jednoczeœnie do
dwóch szkó³: Wy¿szej Szko³y
Sztuk Plastycznych i na Wydzia³
Budownictwa Oddzia³u Architek-
tury Uniwersytetu i Politechniki

we Wroc³awiu. Warto wspomnieæ,
¿e dopiero w 1950 roku nastê-
puje wydzielenie administracyjne
Politechniki Wroc³awskiej ze
wspólnych struktur uczelnianych.
Marian Barski wybiera architek-
turê i w 1952 roku uzyskuje dy-
plom in¿yniera architekta magistra
nauk technicznych z wyró¿nie-
niem.

Krystyna Postawka-Barska
urodzi³a siê 11 sierpnia 1925
roku w Czarnocinie. W czasie
wojny równie¿ uczêszcza na taj-
ne komplety. Po wojnie sk³ada

ma³¹ maturê w £odzi (1945)
i du¿¹ w liceum matematyczno-fi-
zycznym w Krakowie w roku
1946. W tym samym roku roz-
poczyna studia na Wydziale Ma-
larstwa ASP w Krakowie (w pra-
cowni Zbigniewa Pronaszki) oraz
na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej. W 1947
przenosi siê do Wroc³awia i w la-
tach 1947-1952 studiuje na Wy-
dziale Architektury Politechniki
Wroc³awskiej. Równie¿ uzyskuje
dyplom in¿yniera architekta ma-
gistra nauk technicznych z wyró¿-
nieniem.

Oboje niestety ju¿ nie ¿yj¹.
Pozostawili po sobie wiele zna-
nych i rozpoznawanych we Wro-
c³awiu budynków. Ich dzieci –
Agnieszka, Ewa i Jacek, równie¿
znani architekci i artyœci – konty-
nuuj¹ tradycje rodzinne. Jeœli
komuœ wydaje siê, ¿e nie zna
twórczoœci Barskich, to jest w wiel-

kim b³êdzie. Wystarczy wymieniæ
kilkanaœcie.

Zacznijmy od pó³nocnego krañ-
ca osi Grunwaldzkiej – Dom Asy-
stenta przy ul. Pasteura z 1965
roku (ten, który idzie do wyburze-
nia), dalej na po³udnie – kliniki
Wydzia³u Weterynarii Wy¿szej
Szko³y Rolniczej z lat 1963–1964
(obecnie Uniwersytetu Przyrodni-
czego). Naprzeciwko tych niewy-
sokich budynków znajduj¹ siê
strzeliste akademiki „Kredka”
i „O³ówek” zaprojektowane
w 1985 roku, wybudowane w la-
tach 1989–1991, które – jak to
okreœla prof. Olgierd Czerner –
³ami¹ kanony mówi¹ce „¿e to, co
ma byæ nowoczesne musi byæ pro-
stopad³oœcienne”. Id¹c dalej na po-
³udnie napotkamy domy studenc-
kie „Parawanowiec” i „S³owian-
kê” (1965), ulokowane we wspól-
nym d³ugim budynku, zas³aniaj¹-
cym socrealistyczne akademiki
Uniwersytetu Przyrodniczego,
a nastêpnie gmachy ówczesnego
Wydzia³u Melioracji Akademii
Rolniczej (1968–1970). Po prze-
kroczeniu Ronda Reagana, na te-
renie kampusu Politechniki Wro-
c³awskiej ³atwo odnajdziemy bu-
dynek Instytutu Budownictwa Po-
litechniki Wroc³awskiej (s³ynny
wie¿owiec C-7 o lekko œciêtych
naro¿nikach i charakterystycznych
oknach) wybudowany w 1981
roku, ale zaprojektowany w latach
1969–1973 (obecnie w remon-
cie). Id¹c dalej na po³udnie (mija-
j¹c wroc³awski Manhattan po dru-
giej stronie ulicy) napotkamy Dom
Towarzystwa Salezjañskiego
(1984–1986) przy koœciele Naj-
œwiêtszego Serca Jezusowego za-
projektowany wspólnie z córk¹
Ew¹, która wykona³a min. pro-
jekt witra¿y.

 opr. Irena Surma
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90 LAT MINÊ£O...
Minie wkrótce… Pierwszego

kwietnia ¯erniki wroc³awskie
œwiêtowaæ bêd¹ okr¹g³¹ 90. rocz-
nicê wejœcia w „miejski organizm”.

Dawniej Neukirch, wieœ, ze œla-
dami bytnoœci i zaludnienia ju¿
w V wieku p.n.e. S³yszymy
o niej po raz pierwszy w 1257
roku, kiedy to ksi¹¿ê Henryk III
zatwierdzi³ pochodz¹ce ze wsi
Neukirch dochody klasztorowi
œw. Klary – Klarysek (przy dzisiej-
szym pl. Nankiera).

Nazwê wsi dali jej pierwsi
mieszkañcy, trudni¹cy siê wyrabia-
niem ¿erdzia (okr¹g³ego drzewa
u¿ytkowego) b¹dŸ pos³uguj¹cy siê
nim. Z czasem zaczêto nazywaæ
wieœ Nowym Koœcio³em (Nova
Ecclesia), zaœ po powrocie Œl¹ska
do Polski w 1945 roku ponow-
nie wesz³o w ¿ycie pierwotne
okreœlenie. Zapis z 1327 r. stwier-
dza, ¿e ksi¹¿ê Henryk IV przeka-
za³ klasztorowi œw. Klary pe³ne
prawa w³asnoœciowe do wsi. Stan
ten utrzyma³ siê do roku 1810,
sekularyzacji, tj. upañstwowienia
maj¹tków koœcielnych.

Po³¹czenie kolejowe wieœ
otrzyma³a w roku 1844. W pierw-
szym dniu kwietnia roku 1928
w³¹czona zosta³a w granice mia-
sta Breslau – przedwojennego
Wroc³awia. W czasie wojny znaj-
dowa³ siê na jej obszarze obóz
pracy przymusowej, w którym pod
sta³ym nadzorem przebywa³o ok.
700 osób. Niemcy stawili tu za-
ciêty opór wojskom radzieckim, w
wyniku czego bardzo ucierpia³a
zabudowa ca³oœci terenu osiedla.

Dziœ to osiedle w zachodniej
czêœci miasta, miêdzy rzek¹ Œlêz¹
a £ugowin¹ (jej lewostronnym
dop³ywem), w najwiêkszej wro-
c³awskiej dzielnicy – Fabrycznej –
obszar o historycznym, ale i no-

wym obliczu. Uwzglêdnia to po-
dzia³ na Stare ̄ erniki, obszar daw-
nej Neukirch ze œredniowieczn¹
dominant¹ architektoniczn¹ –
XIII-wiecznym gotyckim koœcio³em
œw. Wawrzyñca, dawnym budyn-
kiem klasztornym (obecnie Do-
mem Pomocy Spo³ecznej dla
Dzieci), terenem przedwojennych
glinianek (pozosta³oœci po wyro-
biskach glinki ceramicznej) i Nowe
¯erniki z now¹, nowoczesn¹ za-
budow¹ mieszkaln¹, handlow¹,
przemys³ow¹ jak równie¿ nowo-
czeœnie zaaran¿owanymi po-
wierzchniami rekreacyjnymi.
Wszystko na miarê WuWy 2,
bo inspirowane wystaw¹
WuWa (Wohn- und Werkrau-
mausstellung) sprzed 85 lat
w dawnym mieœcie Breslau.
Star¹ i now¹ czêœæ komuni-
kuje dobrze rozwiniêta infra-
struktura – z g³ównymi
i mniejszymi po³¹czeniami
drogowymi. Jej centralne za-
³o¿enia to ulice: Kosmonau-
tów, fragment dawnego trak-
tu do Legnicy (póŸniejszej
Szosy Berliñskiej), dzisiejsza
ulica Graniczna, pierwotnie
droga œródpolna, czêœciowo
prowadz¹ca granic¹ miasta
(1928-70), st¹d jej nazwa
i oczywiœcie dawna Neukir-
cher Weg, g³ówna droga daw-
nej wsi, dzisiejsza ulica ¯er-
nicka, arteria i wa¿ny szlak ko-
munikacyjny wroc³awskich
¯ernik. Mniejszym ¿ernickim
ulicom patronuj¹ m.in. boha-
terowie Sienkiewiczowskiego
„Potopu” (ulice: Andrzeja
Kmicica, Zag³oby, Kettlinga,
Jana Skrzetuskiego, Kiemli-
czów…) oraz nazwy znanych,
czêsto stosowanych roœlin
leczniczych (ulice: Rumianko-

wa, Lubczykowa, Kardamonowa,
Berberysowa, ¯urawinowa,…).

Takie ¯erniki, prê¿ne i nowo-
czesne, witaj¹ i œwiêtuj¹ swój 90.
Jubileusz. Jak bêd¹ wygl¹daæ
w swoje setne urodziny? Na to py-
tanie odpowiemy za lat dziesiêæ.
Dziœ dobr¹ not¹ podsumowujemy
to 90-letnie przeobra¿anie – z œre-
dniowiecznego, wiejskiego Neu-
kirch w jedno z g³ównych za³o-
¿eñ miejskiej metropolii, z dobry-
mi planami na kolejn¹ dekadê.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. PATRYK(385-461)

Bawi³eœ siê kiedyœ w piratów?
Patryk siê nie bawi³, ale zosta³
przez nich porwany. Serio. Kie-
dy mia³ szesnaœcie lat. I to wcale
nie dla zabawy. By³ sympatycz-
nym i pobo¿nym m³odzieñcem, ¿y³
sobie spokojnie w Brytanii (dzisiej-
sza Anglia), jego tata by³ diako-
nem. Mia³ przed sob¹ wspania³¹
przysz³oœæ. A¿ tu pewnego dnia…
No w³aœnie. Zosta³ niewolnikiem.
Kupi³ go jakiœ Irlandczyk, które-
mu potem przez szeœæ lat pas³
owce. Przez ca³y ten czas modli³
siê te¿ oczywiœcie o ratu-
nek. I ratunek nadszed³. We
œnie.

Poinstruowany o sposo-
bie ucieczki, dosta³ siê na
statek i dotar³ do Galii (dzi-
siejsza Francja), gdzie za-
jêli siê nim – nie uwierzysz
– przyszli œwiêci: German
i Celesty. Ten pierwszy
wykszta³ci³ go na misjona-
rza, a ten drugi, przysz³y
papie¿, wyœwiêci³ na bisku-
pa. Kiedy w Irlandii zmar³
biskup Palladiusz, Patryk
zaj¹³ natychmiast jego
miejsce. On, dawny pasterz
owiec, by³ teraz – a to do-
piero – pasterzem dusz! Ir-
landczycy przyjêli go ¿ycz-
liwie. Zna³ ich jêzyk i zwy-
czaje. Tak¿e te pogañskie.
Wiedzia³, ¿e poganami s¹
rz¹dz¹cy krajem naczelni-
cy szczepów, ¿e najwiêk-

szym autorytetem ciesz¹ siê po-
gañscy kap³ani. Chc¹c zdobyæ ich
dla Chrystusa, nale¿a³o dzia³aæ
niezwykle rozwa¿nie. Na szczêœcie
Patryk nie by³ w gor¹cej wodzie
k¹pany. Prowadzi³ surowy tryb
¿ycia, wszystkich traktowa³ przy-
jaŸnie, a pogañskim kap³anom
serwowa³ co pewien czas… Po-
darunki? WyobraŸ sobie.

Sta³¹ siedzibê mia³ w Armagh.
Ale bez przerwy kursowa³ w tere-
nie. Za zgod¹ w³adców oczywi-
œcie, o któr¹ zreszt¹ zawsze bar-

dzo uprzejmie prosi³. Dziêki temu
móg³ siê ju¿ wkrótce zorientowaæ,
ile czeka go pracy. No i? By³o jej
tyle, ¿e w te pêdy poprosi³
zwierzchników o przys³anie misjo-
narzy. Przyjechali licznie, no i siê
zaczê³o! W ci¹gu czterdziestu lat
uda³o mu siê przyci¹gn¹æ do Chry-
stusa niemal ca³¹ Irlandiê. Przy-
ci¹ga³ S³owem Bo¿ym i cudami.
Jednym z nich by³o uwolnienie
wyspy od plagi wê¿y. A ponie-
wa¿ ka¿de spotkanie z wiernymi
rozpoczyna³ od znaku krzy¿a, czyli

od pozdrowienia Trójcy
Œwiêtej, trójlistna koni-
czynka sta³a siê szybko –
i jest do dzisiaj symbolem
Irlandii.

***

Zdziwisz siê, ale zwy-
czaj zwo³ywania wier-
nych na nabo¿eñstwa za
pomoc¹ dzwonów zapo-
cz¹tkowa³ w³aœnie Pa-
tryk i w³aœnie w Irlandii.
Dopiero potem zwyczaj
ten, dziêki misjonarzom,
przyj¹³ siê w ca³ej Euro-
pie.

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA MARCOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 16 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 marcowa” (termin: pi¹tek 16 marca).

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

KUPON – Krzy¿ówka marcowa

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

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

1. £aciñskie „witaj”. Jest to
równie¿ pierwszy wyraz
w ³aciñskim Zdrowaœ Maryjo.

2. Wyda³ Jezusa na ukrzy-
¿owanie.

3. Wspólne imiê trzech
kobiet, które sta³y pod krzy¿em
Jezusa.

4. Miejscowoœæ, z której
pochodzi³ Szymon – pomaga-
j¹cy nieœæ krzy¿ Jezusowi.

5. Jezus wzi¹³ krzy¿ na swo-
je … i wyruszy³ na Kalwariê.

6. Jezus trzykrotnie go prze-
¿y³ podczas dŸwigania krzy¿a.

7. Z nich by³a wypleciona
korona na g³owie Jezusa.

8. Ogród, w którym modli³
siê Jezus przed pojmaniem.

9. GwoŸdzie przytrzymuj¹ce
Jezusa na krzy¿u przebi³y Mu
d³onie i … .

Trwa Wielki Post, dlatego nasza krzy¿ówka wpisuje siê w ten okres roku koœcielnego. G³ówne has³o
jest w jêzyku ³aciñskim. Na kuponie konkursowym wpisz je w obu jêzykach – ³aciñskim i polskim (przet³u-
macz). Zastanów siê, jak czêsto uczestniczysz w nabo¿eñstwach wielkopostnych?

opr. E.H.-G.
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1 marca, czwartek                                                                                                                                                             *
900 + Helena Fridrich – 29 gregorianka
1800

2 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                    *
900 + Helena Fridrich – 30 gregorianka (zakoñczenie)
1800 Za Wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

3 marca, sobota                                                                                                                                                                  *
900 + Józef (m) – 11 rocznica œmierci
1800 ++ Jadwiga, Tadeusz Franczak; ++ z rodzin Gad¿a³ów i Jakubów

4 marca, III niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                         *
800 ++ Rodzice, Rodzeñstwo z rodziny Barañskich; + Micha³ Matemisz
900 ++ Kazimiera, Roman PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Rodzice: Julia, Micha³ Malec; ++ z rodzin Malec i Ha³aburda
1200 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej dla Andrzeja Szczekot z okazji 50. rocznicy urodzin
1800 ++ Regina, W³adys³aw (m); ++ Stanis³awa (f), Jan Namyœlak
2000 W intencji Parafian

5 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                     *
900

1800

6 marca, wtorek                                                                                              *
900

1800

7 marca, œroda                                                                                                *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
8 marca, czwartek – Dzieñ Kobiet                                                                  *

900 W intencji wszystkich Kobiet
1800 + W³adys³awa (f) – 20 rocznica œmierci; ++ Józef (m), Maria, Adam, Ewa, Jadwiga, Jan

9 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                        *
900

1800 + Tomasz Machnik
10 marca, sobota                                                                                                                                                                 *

900 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis, Antoni, Zofia Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Magdaleny w rocznicê urodzin

11 marca, IV niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                            *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ W³adys³awa (f), Jan Œwiêtochowscy
900 + Jan – 14 rocznica œmierci; ++ Franciszka (f), Rozalia, Kazimierz PaŸdzior; ++ Katarzyna, Kazimierz Marko; ++ z tych
       rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + W³adys³aw (m) Krempowicz – 13 rocznica œmierci; ++ z rodziny Krempowicz
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz potrzebne ³aski dla Marcina w 18. rocznicê urodzin
1800 + Marianna Reszka – miesi¹c po pogrzebie
2000 W intencji Parafian

12 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                        *
900

1800

13 marca, wtorek                                                                                                                                                               *
900

1800

14 marca, œroda                                                                                                                                                                   *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
15 marca, czwartek                                                                                                                                                                *

900 ++ Marian, Boles³aw (m), Helena, Bo¿ena, Zdzis³aw (m) Wilk
1800 ++ Rodzice: Julianna, Józef (m) B³ach; ++ Rodzeñstwo

16 marca, pi¹tek                                                                                                                                                              *
900

1800 ++ Magdalena, Micha³ Kienga

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 marca (sobota)
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17 marca, sobota                                                                                                                                                                *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Patryka Steckiewicza w 9. rocznicê urodzin i za Rodziców
18 marca, V niedziela Wielkiego Postu – REKOLEKCJE                                                                                                    *

800 ++ Rodzice: Janina, Ludwik Sucheccy; + Ryszard Suchecki;
 ++ Rodzice: Maria, Ignacy Stasiak
900 ++ Zbigniew, Jan, Zofia, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Marek Hussak – 6 rocznica œmierci
1200 W intencji Parafian
1800

2000

19 marca, poniedzia³ek – uroczystoœæ Œw. Józefa, Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny – REKOLEKCJE            *
900 ++ Józef (m), Zofia; ++ Rodzice
1800 W intencji Ró¿y œw. Symeona
2000

20 marca, wtorek – REKOLEKCJE                                                                                                                                   *
900

1800 ++ Józef (m), Piotr, Adela Przybysz
2000

21 marca, œroda – REKOLEKCJE                                                                                                                                        *
900

1600

1800

2000

22 marca, czwartek                                                                                                                                                            *
900 ++ Irena, Marian Winsztal; ++ Helena, Tadeusz D³u¿ewscy
1800

23 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                      *
900 + Helena Jamróz; ++ Franciszek (m), Genowefa; ++ Zofia, Andrzej, Miros³aw (m); + Daniel Pieszko
1800 ++ Franciszek (m), Maria, Izydor

24 marca, sobota – XIV Narodowy Dzieñ ̄ ycia                                                                                                           *
900

1800 ++ W³adys³awa (f), Wojciech Ziembiccy
25 marca, Niedziela Palmowa                                                                                                                                               *

800 + Miros³awa (f) Ryndycz – 3 rocznica œmierci
900 + Bronis³aw (m) Jankowski – 12 rocznica œmierci; ++ Zofia, Leon
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Kazimierz Ca³y – 5 rocznica œmierci
1200 W intencji Parafian
1800 + Zdzis³aw (m) Kaczmarczyk – 13 rocznica œmierci
2000

26 marca, Wielki Poniedzia³ek                                                                                                                                                *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Agnieszki w 9. rocznicê urodzin
1800

27 marca, Wielki Wtorek                                                                                                                                                *
900

1800 + Eugenia Ko³cz – 20 rocznica œmierci; ++ z rodzin Ko³cz, Brandt i Iwanek
28 marca, Wielka Œroda                                                                                                                                                *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
29 marca, Wielki Czwartek – rozpoczyna siê Triduum Paschalne

1900 W intencji Kap³anów
30 marca, Wielki Pi¹tek                                                                                                                                                *

1600 Liturgia Wielkiego Pi¹tku dla dzieci
1900 Liturgia Wielkiego Pi¹tku

31 marca, Wielka Sobota                                                                                                                                                     *
1600 Liturgia Wigilii Paschalnej dla dzieci
2000 W intencji Parafian



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W lutym 2017 r. przez

sakrament Chrztu œwiêtego do
wspólnoty parafialnej zosta³y
przyjête dzieci:

Tola Godlewska
Iwo Stalski

Zmarli w lutym:
+ Marianna Reszka
+ Bronis³awa Kuna

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 marcu

Intencja ewangelizacyjna
Aby ca³y Koœció³ uzna³ piln¹

potrzebê formacji do rozezna-
nia duchowego w aspekcie in-
dywidualnym i wspólnotowym.

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.

Rekolekcje Wielkopostne
Niedziela, 18 marca 2018 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, 19 marca 2018 r.
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 – Nauka dla dzieci
1800 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1900 – Spotkanie dla rodziców dzieci pierwszkokunijnych
2000 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹

Wtorek, 20 marca 2018 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, 21 marca 2018 r.
800 – 900 SpowiedŸ Œwiêta
900 – Msza œwiêta z nauk¹ ogóln¹
1500 – Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1530 – 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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