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Obyœmy przez dobre prze¿ycie tajemnicy Œwi¹t Zmartwych-
wstania Chrystusa Pana, na nowo pojêli, jak bardzo jesteœmy
kochani i uwierzyli, ¿e w Nim mamy ¿ycie wieczne. Umi³owa-
nia Mi³osiernego, który ¿ycie odda³ za swoje owce, wszystkim
czytelnikom „Gazetki dla Wszystkich” ¿ycz¹

Duszpasterze parafii œw. Wawrzyñca
wraz z Redakcj¹
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Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³,czyli o znaczeniu Wielkanocy
Zmartwychwstanie stanowi

fundament wiary chrzeœcijañskiej,
a zarazem jest g³êbok¹ tajemnic¹,
wobec której nasz intelekt jest
bezradny. Jak poj¹æ nadprzyro-
dzone wydarzenie paschalne? Jak
wyraziæ ubogim ludzkim jêzykiem
pokonanie przez Jezusa mroków
œmierci? Czym jest zmartwych-
wstanie i czy jesteœmy w stanie je
wyt³umaczyæ? Wydaje siê, ¿e
w obliczu tej wielkiej tajemnicy je-
steœmy bezsilni, tak samo jak ko-
biety oraz uczniowie odkrywaj¹-
cy pusty grób.

Choæ nie mamy naocznych
œwiadków, to zmartwychwstanie
by³o faktem historycznym, a jego
zewnêtrznymi znakami sta³y siê pu-
sty grób oraz ukazywanie siê
Chrystusa uczniom.

Starszyzna ¿ydowska obawia³a
siê tego, ¿e uczniowie Chrystusa
mog¹ wykraœæ z grobu cia³o swo-
jego Nauczyciela. Faryzeusze zdo-
³ali wyprosiæ u Pi³ata zgodê na
opieczêtowanie grobowca oraz
wystawienie stra¿y rzymskich do
jego pilnowania, ale pomimo war-
towników, mogi³a znajduj¹ca siê
w skalnej grocie zosta³a pusta. Co
do tego ewangeliczne relacje s¹
zgodne.

Cia³o Jezusa pospiesznie zdjê-
to z krzy¿a i w pi¹tkowy wieczór
z³o¿ono do grobu. Przyjaciele
i uczniowie Chrystusa nie mieli
wiele czasu, aby dope³niæ rytua³u
pogrzebowego. Musieli zd¹¿yæ
z pochówkiem przed dniem Pas-
chy, którego uroczysty charakter
wyklucza³ czynnoœci pogrzebowe.
Maria Magdalena oraz pobo¿ne
kobiety uda³y siê w niedzielny po-
ranek do grobu, aby dope³niæ ob-
rz¹dku i namaœciæ cia³o Jezusa.

Jakie¿ musia³o byæ ich zdziwienie,
gdy odkry³y pusty grób. Po nich
do grobu przyszli Piotr i drugi
uczeñ, którym by³ prawdopodob-
nie Jan Ewangelista. Œwiadectwo
pustego grobu otworzy³o oczy
kobietom i Piotrowi. Uœwiadomili
oni sobie, ¿e nieobecnoœæ cia³a
Jezusa w mogile nie mog³a byæ
spowodowana ludzkim dzia³a-
niem, a On nie móg³ powróciæ do
dawnego ¿ycia, jak mia³o to miej-
sce w przypadku £azarza czy m³o-
dzieñca z Nain. Niemniej jednak
pusty grób nie jest niepodwa¿al-
nym dowodem. Na przestrzeni
dziejów pojawi³y siê hipotezy, któ-
rych zadaniem by³o udowodnie-
nie, ¿e s¹ inne wyt³umaczenia nie-
obecnoœci cia³a Jezusa w grobow-
cu ni¿ – zmartwychwstanie. Dla-
tego mówi¹c o wydarzeniu pas-
chalnym opieramy siê na relacjach
Jego uczniów, którzy faktycznie
spotkali zmartwychwsta³ego Chry-
stusa.

Œmieræ Jezusa by³a wstrz¹sem
dla Jego uczniów. W momencie,
gdy odda³ On ostatnie tchnienie
na krzy¿u, uczniowie stracili opar-
cie, które im dawa³, a pok³adane

w Nim nadzieje prys³y. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ich œwiat leg³
w gruzach. Pogr¹¿eni w smutku,
przera¿eni, przepe³nieni w¹tpli-
woœciami, nie byli w stanie od razu
przyj¹æ prawdy o zmartwychwsta-
niu. Potrzebowali dowodu, któ-
rym by³o ukazanie siê im powsta-
³ego z martwych Zbawiciela. Sym-
bolem ich w¹tpliwoœci jest posta-
wa Tomasza, który, aby uwierzyæ,
potrzebowa³ dotkn¹æ ran Chrystu-
sa. Taka postawa uczniów najle-
piej zaœwiadcza o prawdziwoœci
wydarzeñ, jakie mia³y miejsce po
z³o¿eniu cia³a Jezusa do grobu.
Ludzie przygnieceni smutkiem,
w¹tpliwoœciami, nie byli w stanie
sami z siebie wymyœliæ i upozoro-
waæ zmartwychwstania. Raczej
rozpierzchliby siê i usi³owaliby
przekreœliæ przesz³oœæ. Jeœli tego
nie uczynili, to dlatego, ¿e zmar-
twychwsta³y Chrystus prawdziwie
stan¹³ przed nimi. W œwietle rela-
cji uczniów, zmartwychwstanie Je-
zusa jest faktem historycznym.

Ju¿ oko³o 56 roku œw. Pawe³
zaœwiadczy³ o ¿ywej wierze
w zmartwychwstanie, pisz¹c do
wspólnoty w Koryncie: Przekaza-
³em wam na pocz¹tku to, co prze-
j¹³em: ¿e Chrystus umar³ – zgod-
nie z Pismem – za nasze grze-
chy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e
zmartwychwsta³ trzeciego dnia,
zgodnie z Pismem; i ¿e ukaza³
siê Kefasowi, a potem Dwuna-
stu (1 Kor 15, 3-5). Jest to rela-
cja poœwiadczaj¹ca wiarê w zmar-
twychwstanie, która od samego
pocz¹tku staje siê fundamentem
chrzeœcijañstwa. Ten fragment jest
najstarsz¹ pisemn¹ relacj¹ o zmar-
twychwstaniu.

Oprac. Ma³gorzata Machoñ
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Uroczystoœæ Zwiastowania Pañ-
skiego przypada 25 marca i de-
cyzj¹ Episkopatu Polski ustano-
wiono ten dzieñ – Dniem Œwiêto-
œci ¯ycia. Wyj¹tkowo w tym roku
Koœció³ obchodzi j¹ 4 kwietnia
(pierwszy dzieñ po oktawie Wiel-
kanocy), gdy¿ dzieñ 25 marca wy-
pada w Wielkim Tygodniu i dlate-
go jest ona przeniesiona.

Powstanie tej uroczystoœci ³¹czy
siê z refleksj¹ nad histori¹ zbawie-
nia. Dokumenty liturgiczne nie
mówi¹ o formalnym œwiêcie, co
nie znaczy, ¿e nie by³o ono ob-
chodzone w liturgii. Wiele mówi¹-
cym faktem mo¿e byæ zbudowana
w IV wieku w Nazarecie bazylika
Zwiastowania. Œwiêto posiada³o
ró¿ne nazwy. Najstarsza z nich
jest okreœleniem zwi¹zanym z ho-
mili¹ Abrahama z Efezu – Euag-
gelismos. Liturgia bizantyjska za-
chowuje tê nazwê do dnia dzisiej-
szego. Sakramentarz gregoriañski
z Padwy podaje bardzo charakte-
rystyczne okreœlenie: Annuntiatio
sanctae Dei Genetricis et passio
eiusdem Domini (Zwiastowanie
Bo¿ej Rodzicielce i Mêki Pana).
Msza³ z 1570 r. u¿ywa okreœle-
nia: Œwiêto Zwiastowania Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, a Msza³
papie¿a Paw³a VI: Zwiastowanie
Pañskie.

Powstaje pytanie dlaczego uro-
czystoœæ ta jest obchodzona 25
marca? OdpowiedŸ na to pytanie
wynika z ustalenia daty uroczysto-
œci Bo¿ego Narodzenia. Skoro
uroczystoœæ Narodzenia Pañskie-
go obchodzimy 25 grudnia, to
Zwiastowanie Pañskie ma byæ ob-
chodzone 9 miesiêcy wczeœniej –
25 marca.

Msza³ z 1970 r. przynosi nam

nowe modlitwy, a zw³aszcza
w³asn¹ prefacjê, która wys³awia
Boga za narodzenie Syna Bo¿e-
go dla zbawienia ludzi. W tym
dziele uwydatniona jest rola Ma-
ryi, Jej przyjêcie z wielk¹ wiar¹
S³owa Bo¿ego i noszenie z mi³o-
œci¹ Jezusa w niepokalanym ³onie.
Zwiastowanie Pañskie spe³nia
obietnice dane narodowi wybra-
nemu – Izraelowi.

W obronie ¿ycia
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañ-

skiego ³¹czy siê w Polsce z obcho-
dem Dnia Œwiêtoœci ¯ycia.
W dniu, w którym obchodzimy pa-
mi¹tkê zwiastowania przez Pos³añ-
ca Bo¿ego Maryi Pannie, ¿e zo-
stanie Matk¹ Syna Bo¿ego, bro-
niæ chcemy ka¿dego poczêtego
¿ycia pod sercem ka¿dej z matek
na ca³ym œwiecie.

Œw. Jan Pawe³ II 26 stycznia
1980 r. w Rzymie powiedzia³:
„Cz³owiekiem jest równie¿ niena-
rodzone dziecko: co wiêcej, Chry-
stus w sposób uprzywilejowany
uto¿samia siê z najmniejszymi; jak
wiêc mo¿na nie widzieæ szczegól-
nej Jego obecnoœci w istocie jesz-
cze nie narodzonej, spoœród
wszystkich istot prawdziwie naj-
mniejszej, najs³abszej, pozbawio-
nej jakiegokolwiek œrodka obro-
ny, nawet g³osu, który nie mo¿e
protestowaæ przeciw ciosom go-
dz¹cym w jej najbardziej podsta-
wowe prawa”. I dalej œw. Jan
Pawe³ II w obronie ¿ycia poczête-
go pisze w encyklice Evangelium
vitae z 25 marca 1995 r: „¯ycie
ludzkie jest œwiête i nienaruszalne
w ka¿dej chwili swego istnienia,
tak¿e w fazie pocz¹tkowej, która
poprzedza narodziny. Cz³owiek
ju¿ w ³onie matki nale¿y do Boga,

bo Ten, który wszystko przenika
i zna, tworzy go i kszta³tuje swo-
imi rêkoma, widzi go, gdy jest
jeszcze ma³ym, bezkszta³tnym em-
brionem i potrafi w nim dostrzec
doros³ego cz³owieka, którym sta-
nie siê on w przysz³oœci i którego
dni s¹ ju¿ policzone, a powo³anie
ju¿ zapisane w ksiêdze ¿ywota” (EV
61).

Duchowa adopcja
dziecka poczêtego

Pe³na poprawna nazwa brzmi:
„Duchowa Adopcja Dziecka Po-
czêtego Zagro¿onego Zag³ad¹”.
Nie jest to wiêc adopcja prawna
dziecka po urodzeniu, pozbawio-
nego opieki rodzicielskiej, do ro-
dziny zastêpczej, ale adopcja du-
chowa dziecka poczêtego zagro-
¿onego zabiciem w ³onie matki.
Wyra¿ana jest osobist¹ modlitw¹
jednej osoby o ocalenie ¿ycia
dziecka wybranego przez Boga
Dawcê ¯ycia. Trwa przez 9 mie-
siêcy – okres wzrostu dziecka
w ³onie matki. Zobowi¹zanie ad-
opcyjne, poprzedza przyrzeczenie,
które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wyni-
ka z osobistego: modlitewnego
i uczynkowego wstawiennictwa
do Jezusa Chrystusa osoby adop-
tuj¹cej duchowo, wstawiennictwo
o pomoc w ratowaniu od zag³ady
jednego nieznanego, lecz wybra-
nego przez Boga – Dawcê ¯ycia
zagro¿onego aborcj¹ dziecka.
Trwa przez 9 miesiêcy.

Zainteresowani podjêciem Du-
chowej Adopcji mog¹ zgaszaæ siê
do ks. S³awomira.

ZWIASTOWANIE - DZIEZWIASTOWANIE– DZIEÑ ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
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BRAMY MI£OSIERDZIA
13 grudnia we wszystkich ka-

tedrach oraz w wielu sanktuariach
i jubileuszowych œwi¹tyniach zo-
sta³y otwarte Bramy Mi³osierdzia.
Przez ca³y rok bêd¹ mogli pielgrzy-
mowaæ przez nie wierni, co wi¹-
zaæ siê bêdzie z mo¿liwoœci¹ uzy-
skania odpustu.

Zgodnie z ¿yczeniem papie¿a
Bramy Mi³osierdzia powstan¹ nie
tylko w katedrach, ale te¿ w in-
nych, wskazanych przez ordyna-
riuszy koœcio³ach, miejscach szcze-
gólnego kultu. Œwi¹tynie te,
zwane koœcio³ami mi³osierdzia,
bêd¹ miejscami, w których uzy-
skaæ bêdzie mo¿na odpust zupe³-
ny dla siebie lub za zmar³ych.

Znakiem wyj¹tkowoœci ob-
chodzonego Jubileuszu, który dla
Ojca Œwiêtego jest „¿ywym do-
œwiadczeniem bliskoœci Ojca
i niejako dotkniêciem rêk¹ Jego
czu³oœci”, ma byæ niespotykana
dot¹d, du¿a liczba œwi¹tyñ,
w których stan¹ Bramy Mi³o-
sierdzia. Jedynie w Polsce bê-
dzie ich oko³o 500.

Warunki uzyskania odpustu
zupe³nego:
I. Warunki sta³e s¹ nastêpuj¹-

ce:
1. przyst¹pienie do sakra-

mentu pokuty (trwanie w stanie
³aski uœwiêcaj¹cej);

2. przyjêcie Komunii œw.;
3. modlitwa wed³ug intencji

Ojca Œwiêtego;
4. wykluczenie przywi¹zania do

wszelkiego grzechu nawet lekkie-
go.
II. Dla poszczególnych wiernych

zosta³y wyznaczone nastêpuj¹ce
czyny obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni mog¹ zyskaæ
odpust zupe³ny odbywaj¹c piel-
grzymkê do Bram Mi³osierdzia czy-
li Drzwi Œwiêtych otwartych w
Bazylikach papieskich w Rzymie,

w ka¿dej Katedrze oraz koœcio³ach
wyznaczonych przez Biskupa Die-
cezjalnego. „Wa¿ne jest, aby ten
moment by³ po³¹czony przede
wszystkim z Sakramentem Pojed-
nania i uczestnictwem we Mszy
œw. oraz refleksj¹ nad mi³osier-
dziem. Konieczne bêdzie, by tym
celebracjom towarzyszy³o wyzna-
nie wiary i modlitwa za mnie –
prosi Ojciec Œwiêty – oraz w in-
tencjach, które noszê w sercu dla
dobra Koœcio³a i ca³ego œwiata”.

2. Osoby, które z ró¿nych po-
wodów nie bêd¹ mog³y udaæ siê
do Œwiêtych Drzwi, zw³aszcza
chorzy, starsi i samotni mog¹ zy-
skaæ odpust zupe³ny poprzez przy-
jêcie Komunii œw. lub uczestnicze-
nie we Mszy œw. i w modlitwie
wspólnotowej, równie¿ za poœred-
nictwem ró¿nych œrodków prze-
kazu. Zatem osoby, które nie bêd¹
mia³y okazji przyj¹æ Komunii œw.,
mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny
maj¹c duszê woln¹ od przywi¹za-

nia do jakiegokolwiek grzechu
i budz¹c w sobie intencjê spe³nie-
nia zwyk³ych warunków, gdy tyl-
ko bêdzie to mo¿liwe.

3. WiêŸniowie mog¹ zyskaæ
odpust zupe³ny w kaplicach wiê-
ziennych, „a kiedy bêd¹ przecho-
dzili przez drzwi swojej celi, kie-
ruj¹c myœli i modlitwê do Ojca,
niech za ka¿dym razem ten gest
oznacza dla nich przejœcie przez
Drzwi Œwiête”. WiêŸniowie, któ-
rzy nie bêd¹ mieli okazji przyj¹æ
Komunii œw., mog¹ uzyskaæ od-
pust zupe³ny maj¹c duszê woln¹
od przywi¹zania do jakiegokol-
wiek grzechu i budz¹c w sobie
intencjê spe³nienia zwyk³ych wa-
runków, gdy tylko bêdzie to mo¿-
liwe.

4. Ka¿dy wierny, który sam
wykona jeden lub kilka uczynków
mi³osierdzia co do cia³a i duszy
tak¿e mo¿e zyskaæ odpust zupe³-
ny, spe³niaj¹c równoczeœnie sta-
³e warunki uzyskania odpustu.
Koniecznie w tym przypadku
trzeba jednak spe³niæ warunki
sta³e.

Uczynki mi³osierdzia
wzglêdem duszy

– Grzesz¹cych upominaæ.
– Nieumiejêtnych pouczaæ.
– W¹tpi¹cym dobrze radziæ.
– Strapionych pocieszaæ.

  – Krzywdy cierpliwie znosiæ.
  – Urazy chêtnie darowaæ.
  – Modliæ siê za ¿ywych i umar-
³ych.

Uczynki mi³osierdzia
wzglêdem cia³a

– G³odnych nakarmiæ.
– Spragnionych napoiæ.
– Nagich przyodziaæ.
– Podró¿nych w dom przyj¹æ.
– WiêŸniów pocieszaæ.
– Chorych nawiedzaæ.
– Umar³ych pogrzebaæ.
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Œwi¹tynie naszej diecezji, w których w czasie trwania Roku Œwiêtego Mi³osierdzia
bêdzie mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny

· Katedra pw. œw. Jana Chrzciciela we Wroc³awiu;
· Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Koœcio³a we Wroc³awiu (koœció³ pw. œw. Antoniego), ul. œw. Anto-
  niego;
· Sanktuarium NMP £askawej we Wroc³awiu (koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza), ul. Krucza;
· Sanktuarium NMP Matki Mi³osierdzia we Wroc³awiu (koœció³ pw. Opieki œw. Józefa), ul. Krêta;
· Sanktuarium NMP Matki Pocieszenia we Wroc³awiu (koœció³ pw. œw. Klemensa Dworzaka), al. Pracy;
· Sanktuarium NMP Ró¿añcowej we Wroc³awiu (koœció³ pw. œw. Wojciecha), pl. Dominikañski;
· Sanktuarium NMP Zwyciêskiej we Wroc³awiu (koœció³ pw. NMP na Piasku), ul. Katedralna;
· Bazylika Mniejsza pw. œw. El¿biety we Wroc³awiu, ul. œw. Miko³aja ;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego we Wroc³awiu-G¹dowie Wielkim, ul. Bajana;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego we Wroc³awiu-Jagodnie, ul. Jagodziñska;
· Koœció³ parafialny pw. NMP Matki Mi³osierdzia we Wroc³awiu-Kowalach, ul. Brucknera;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Faustyny we Wroc³awiu-Biskupinie, ul. Jackowskiego;
· Koœció³ parafialny pw. Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu; ul. Bo¿ego Cia³a
· Koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszego Serca Jezusowego we Wroc³awiu, pl. Grunwaldzki;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Jerzego Mêczennika i Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego we Wroc³awiu-
  Brochowie, ul. Bieg³a;
· Sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce (koœció³ pw. œw. Anny);
· Bazylika Mniejsza pw. œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty w Oleœnicy;
· Bazylika Mniejsza pw. œw. Bart³omieja Aposto³a i œw. Jadwigi w Trzebnicy;
· Bazylika Mniejsza pw. œw. Jerzego w Ziêbicach;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Boleœcinie;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Brzegu;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Kamieñcu Wroc³awskim;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w O³awie;
· Koœció³ parafialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Rzeplinie;
· Koœció³ parafialny pw. NMP Matki Mi³osierdzia w Oleœnicy;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Faustyny w Górze;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Andrzeja Boboli w Miliczu;
· Koœció³ parafialny pw. Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Namys³owie;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Judy Tadeusza i œw. Antoniego Padewskiego w Obornikach Œl¹skich;
· Koœció³ parafialny pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Strzelinie;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Œrodzie Œl¹skiej;
· Koœció³ parafialny pw. œw. Karola Boromeusza w Wo³owie;
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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 kwiecieñ

Ogólna:
Aby rolnicy indywidualni

otrzymywali nale¿yte wynagro-
dzenie za swoj¹ cenn¹ pracê.

Misyjna:
Aby chrzeœcijanie w Afryce

dawali œwiadectwo mi³oœci i wia-
ry w Jezusa Chrystusa poœród
konfliktów polityczno-religij-
nych.

W Wielkim Poœcie chrzeœcija-
nie ¿yli przygotowaniami do naj-
wa¿niejszego okresu w Koœciele
Katolickim – Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Praktykuj¹c dzie³a mi³osierdzia,
uczestnicz¹c w drogach krzy¿o-
wych, poœwiêcaj¹c czas na modli-
twê, przygotowaliœmy swoje domy
na przyjêcie goœci.

Nie zapominajmy jednak, ¿e ju¿
za parê miesiêcy w naszej parafii,
a tak¿e w naszym mieœcie i wielu
wspólnotach w kraju odbêd¹ siê
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Jak ju¿
wczeœniej pisaliœmy, g³ówne ob-
chody bêd¹ mia³y miejsce od 26
lipca w Krakowie, ale poprzedzo-
ne zostan¹ Dniami w Diecezjach.

Ju¿ wiemy, ¿e w lipcu tego roku
odwiedz¹ nasz¹ parafiê niemiec-
cy pielgrzymi z Kolonii. W ponie-
dzia³ek 7 marca tego roku goœcili-
œmy kilkuosobow¹ delegacjê z tego
miasta. Spotkanie zaczê³o siê od
przywitania i wzajemnego zapo-
znania – nasz¹ parafiê reprezen-
towali wolontariusze ze sztabów
ŒDM na ¯ernikach i Z³otnikach
oraz ks. S³awek. W grupie z Nie-
miec równie¿ by³o kilka osób,
w tym dwóch ksiê¿y. Pielgrzymi
czekali na nas na Ostrowie Tum-
skim, pod Katedr¹ Wroc³awsk¹,
gdzie przybyli po spotkaniu z bi-
skupem. Celem dalszej czêœci tego
spotkania by³o zwiedzanie
Wroc³awia – przedstawie-
nie wybranych zabytków,
architektury, a tak¿e
miejsc, gdzie odbywaæ siê
bêd¹ wydarzenia zwi¹za-
ne z ŒDM.

Z Ostrowa Tumskiego
wybraliœmy siê na spacer
w kierunku Uniwersytetu
Wroc³awskiego i Rynku.
Wspomnieliœmy równie¿

ŒWIATOWE DNI M£ODZIE¯YCORAZ BLI¯EJ
o Wyspie S³odowej, gdzie w cza-
sie Dni w Diecezjach zaplanowa-
no jedno z wydarzeñ ŒDM – Mer-
cy Fest (integracja, prezentacja
grup narodowych, koncerty, mo-
dlitwa). Na niemieckich goœciach
najwiêksze wra¿enie wywar³a Ka-
tedra Wroc³awska oraz nasz ko-
œció³, który mogli zobaczyæ nastêp-
nego dnia.

We wtorek delegacja z Kolonii
wybra³a siê na spotkanie do na-
szej parafii. Zaczê³o siê ono wi-
zyt¹ na plebanii, nastêpnie goœcie
zwiedzali nasz Koœció³ pod wezwa-
niem œw. Wawrzyñca oraz wie-
czernik. Zawitali równie¿ do
Klasztoru Sióstr Maryi Niepoka-
lanej i spotkali siê zarówno z sio-
strami, jak i ich podopiecznymi.
Byli pod wra¿eniem tego, jak ro-
dzinna atmosfera panuje w klasz-
torze. Podczas tego spotkania py-
tali równie¿ o organizacjê Œwia-
towych Dni M³odzie¿y i byli bar-
dzo pozytywnie zaskoczeni tym,
¿e pielgrzymi bêd¹ goszczeni
w domach naszych parafian, po-
niewa¿ nie zawsze mia³o to miej-
sce podczas ŒDM w innych kra-
jach. Opowiadali tak¿e o powi¹-
zaniach Wroc³awia z Koloni¹,
przede wszystkim poprzez postaæ
kardyna³a Joachima Meisnera,
a tak¿e œw. Teresy Benedykty od
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Deklaracja chêci przyjêcia pielgrzymów
Œwiatowe Dni M³odzie¿y (20-25 lipca 2016 r.)

Parafia Wroc³aw-¯erniki

Imiê i nazwisko (osoba kontaktowa):

 ...................................................……………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

 .....................................................…………………………………………………………………………………………………
Telefon (domowy i komórkowy)

 .............................................................…………………………………………………………………………………………………
Liczba miejsc noclegowych (w dniach 20-25 lipca 2016 r.)

 ........................................................…………………………………………………………………………………………………
Czy jest Pan/Pani w stanie zorganizowaæ w dniach 20-25 lipca 2016 r. œniadania i kolacje dla przyjmowa-

nych pielgrzymów? tak/nie*
Czy jest Pan/Pani w stanie zorganizowaæ wspólny niedzielny obiad z przyjêtymi pielgrzymami 24 lipca 2016

r.? tak/nie*
Czy nale¿y Pani/Pan do wspólnoty parafialnej, uczestniczy w inny sposób w ¿yciu parafii?

…………………………………………………………………………………………................................………
Czy zna Pani/Pan jakieœ obce jêzyki? Jeœli tak to prosilibyœmy o ich podanie

……………..........................................………………………………………………………………………………................................……
Uwagi

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreœliæ

Krzy¿a, czyli Edyty Stein,
która urodzi³a siê i studiowa³a
we Wroc³awiu, a w Kolonii
– po swojej przemianie du-
chowej i nawróceniu – wst¹-
pi³a do Karmelu.

Nasi goœcie byli bardzo
otwarci i pozytywnie do nas
nastawieni. Po powrocie do
Niemiec otrzymaliœmy od
nich podziêkowania za bar-
dzo mi³e przyjêcie. Byli za-
dowoleni, ¿e tak du¿o od nas
siê dowiedzieli i stwierdzili,
¿e z niecierpliwoœci¹ czekaj¹
na kolejne spotkanie – pod-

czas Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y w lipcu.

Chcielibyœmy te¿ przypo-
mnieæ, ¿e ca³y czas mo¿na
jeszcze sk³adaæ deklaracje
przyjêcia pielgrzymów w na-
szych domach, a tak¿e zg³a-
szaæ siê do pracy w parafial-
nym sztabie ŒDM. Zaprasza-
my!

ks. S³awomir Œwider
Justyna Uzia³ko-Mydlikow-

ska
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Katarzyna ze Sieny(1347-1380)

Niez³y mia³a charakterek! Do
tego jeszcze dwa tuziny rodzeñ-
stwa i szeœæ lat, kiedy na wie¿y
koœcio³a œwiêtego Dominika zoba-
czy³a tron, a na nim – Pana Jezu-
sa. By³ tak piêkny i patrzy³ na ni¹
z tak¹ mi³oœci¹, ¿e postanowi³a
œlubowaæ Mu dozgonn¹ czystoœæ
i wiernoœæ. ¯eby siê zaœ do Niego
upodobniæ, zaczê³a intensywnie siê
modliæ, poœciæ i prowadziæ ¿ycie
pokutne. Gdzie? W Sienie, prze-
œlicznej toskañskiej miejscowoœci
we W³oszech.

Kiedy rodzice nie zgodzili siê
na jej wst¹pienie do klaszto-
ru, nie rozpacza³a. Œciê³a so-
bie jedynie w³osy prawie na
zero i w ten sposób pozby³a
siê… pretendentów do rêki?
W³aœnie.

Mia³a szesnaœcie lat, kiedy
we œnie ukaza³ siê jej œwiêty
Dominik Guzman i osobiœcie
wrêczy³ jej habit tercjarki do-
minikañskiej. Ale do klasztoru
w Sienie córka farbiarza Be-
nincasa nie zosta³a przyjêta.
Siostry uzna³y, ¿e jest za m³o-
da i za ³adna. Wtedy, jakby na
zamówienie, przysz³a choroba
i jej twarz – nie uwierzysz –
pokry³a siê okropnymi b¹bla-
mi. Takimi w sam raz, aby za-
dowoliæ oporne zakonnice.
Jednak w zakonie wcale nie
by³o tak, jak sobie wyobra¿a-

³a. Myœla³a, ¿e bêdzie spêdza³a czas
wy³¹cznie na modlitwie, tymcza-
sem siostry oddawa³y siê równie¿
uczynkom mi³osierdzia.

Co zrobi³a? Posz³a na ca³oœæ
i zajê³a siê – trêdowatymi! Wielu
s¹dzi³o, ¿e sfiksowa³a. Ale Kata-
rzyna nie sfiksowa³a. Ju¿ wkrótce
nazywano j¹ Anio³em Dobroci,
a Pan Jezus – nie zgadniesz – zo-
stawi³ na jej palcu œlad obr¹czki!
Tak wygl¹da³y jej mistyczne zaœlu-
biny z Jezusem. Zosta³a te¿ – uwa-
ga – wyznaczona do specjalnej
misji. Mia³a upominaæ rz¹dz¹cych,

którzy obra¿ali Go chciwoœci¹, le-
nistwem i nie przestrzeganiem Bo-
¿ych przykazañ, a tak¿e biskupów
i papie¿y, którzy szukali w³asnej
wygody zamiast zaginionych
owiec. Czyni³a to, trzeba przy-
znaæ, z wielk¹ moc¹. S³uchano jej
wiêc i ju¿ za ¿ycia uwa¿ano j¹ za
œwiêt¹.

Mia³a wielu przyjació³, ale
i sporo wrogów. Ci ostatni, chc¹c
zamkn¹æ usta nieustraszonej pro-
rokini, wezwali j¹ przed trybuna³
œwiêtej Inkwizycji. Nie sp³onê³a
jednak na stosie, gdy¿ zabrak³o

dowodów winy. Zarówno
w jej mowie, jak i w pismach
nie by³o nawet cienia herezji.
Œmia³o wiêc dalej wtr¹ca³a siê
do polityki, ³agodzi³a spory
i pisa³a wybitne dzie³a. A te-
raz jest jedn¹ z trzech patro-
nek Europy!

Odznacza³a siê niezwyk³¹
odwag¹ w myœleniu i dzia³a-
niu. Mówi³a: „Natychmiast –
to najlepszy czas do czynie-
nia dobra”.

A ty – czy myœlisz i dzia-
³asz odwa¿nie?

Opowiadanie
pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”
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KUPON – KRZY¯ÓWKA KWIETNIOWA

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 15 kwietnia 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,
umieszczaj¹c w temacie „krzy¿ówka kwietniowa” (termin: pi¹tek 15 kwietnia).

Losowanie nagród w niedzielê 17 kwietnia, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KRZY¯ÓWKA  KWIETNIOWA
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i wpisz okreœlenia. W sza-

rych polach powstanie has³o, które wpisz na ku-
pon konkursowy. Dowiedz siê od rodziców lub
katechetów, co ono oznacza. Powodzenia!

1. Wisi w ramce na œcianie (np. z anio³em
     stró¿em).
2. Liturgiczny, szkolny lub kalendarzowy.
3. Ca³y rok wisi na œcianie (mo¿e nasz
    parafialny).
4. Ksiêga liturgiczna.
5. Uczta radoœci i mi³oœci.
6. Czarna … z Czêstochowy
7. Mo¿e nim byæ: chudy, gruby, ja, ty
    – czyli ka¿dy.
8. Skaza³ Jezusa na œmieræ.
9. „O milcz¹ca … bia³a”
10. Wystawiany w niej jest Przenajœwiêtszy
      Sakrament.
11. By³ poœwiêcony w Wielk¹ Sobotê.
12. W szkole – matematyka lub religia.
13. Odwraca nas od Pana Boga.
14. Liczba Przykazañ Mi³oœci.
15. Liczba przykazañ w Dekalogu.
16. S³u¿y przy o³tarzu.
17. Odmawiana … Loretañska
     lub do Serca Pana Jezusa.

(oprac.E. H-G)
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1 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                              *
900

1800 Ró¿a œwiêtej Faustyny
2 kwietnia, sobota – 11 rocznica œmierci œw. JanaPaw³a II                                                                                       *

900 + Ryszard; ++ Katarzyna, Jerzy Piechówka
1800 ++ Jadwiga, Franciszek (m), Stanis³aw (m), ++ z rodziny Orzechowskich

3 kwietnia, II niedziela wielkanocna – œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego                                                                                       *
800 ++ Rodzice: Julia, Micha³ Malec; ++ z rodzin Malec i Ha³aburda
900 + Antoni Jarych – 18 rocznica œmierci; ++ z rodziny Jarych
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Patryka w 7 rocznicê urodzin, o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla niego oraz jego rodziców
1200 W intencji Tymoteusza w 6 rocznicê urodzin, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
1800 + Leokadia Orzechowska; ++ z rodzin Orzechowskich i Ciesielskich
2000 W intencji Parafian

4 kwietnia, poniedzia³ek – uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego                                                                                       *
900

1800.++ W³adys³aw (m), Natasza, Agnieszka, Stefan z rodziny Lech; ++ Maria, Franciszek (m) DuŸ
5 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                               *

900

1800 + Katarzyna Miœkiewicz – 6 rocznica œmierci; ++ z rodzin Miœkiewicz i Szyd³owskich
6 kwietnia, œroda                                                                                                                                                                 *

900 + Jan Brzeziñski
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

7 kwietnia, czwartek – œw. Jana de la Salle, kap³ana                                                                                                             *
900

1800 W intencji Oli o dary Ducha Œwiêtego i potrzebne ³aski, zw³aszcza o pomyœlne zdanie egzaminu maturalnego
8 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                                 *

900

1800

9 kwietnia, sobota                                                                                                                                                           *
900

1800 W intencji Bart³omieja w 30 rocznicê urodzin, o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla niego
10 kwietnia, III niedziela wielkanocna                                                                                                                                   *

800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander (m) W³adyka
900 + Kazimierz (m) Ca³y
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Franciszka (f) – 7 rocznica œmierci; ++ Rozalia, Jan, Kazimierz PaŸdzior; ++ Katarzyna, Kazimierz (m) Marko;
         ++ z tych rodzin
1200 ++ Witolda (f), Ewa ¯¹d³o
1800 W intencji Parafian
2000 + Józefa (f) Sokó³; ++ z rodzin Sikorskich, Soko³ów, ̄ abów i Fr¹ciszów

11 kwietnia, poniedzia³ek                                                                                      *
900

1800

12 kwietnia, wtorek                                                                                                 *
900

1800

13 kwietnia, œroda                                                                                                                                                                        *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
14 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                      *

900 + Robert Chada
1800

15 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                         *
900

1800 ++ Janina, Józefa (f), Stanis³aw (m) Drelichowscy; ++ Zofia, Roman M¹czka

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzynca
10 kwietnia(niedziela)

po Mszy œw. na godz. 1800
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16 kwietnia, sobota                                                                                                                                                            *
900

1800 + Jadwiga Dudzik – 2 rocznica œmierci
17 kwietnia, IV niedziela wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza                                                                                       *

800 + Wac³aw (m) Ha³aburda; ++ z rodzin Ha³aburda i Malec
900 ++ Karolina, Alojzy Bêbnowicz; ++ Jan, Janina, Wiktoria, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ z rodzin Bêbnowicz i PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Micha³ Szyd³owski; ++ Rozalia, Micha³ Wierzbiccy
1200 W intencji Parafian
1800 + Janina Firlit – 21 rocznica œmierci; ++ z rodziny Firlit
2000

18 kwietnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800

19 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                        *
900 + Herman Ratner; ++ z rodziny Ratner
1800 W intencji Katarzyny, o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski

20 kwietnia, œroda                                                                                                                                                            *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
21 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                      *

900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla dzieci i wnuków
1800 + Pawe³ Gina³ – 8 rocznica œmierci

22 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                                                                                *
900

1800

23 kwietnia, sobota – œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski                                                                 *
900

1800 W intencji Wojciecha, o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski
24 kwietnia, V niedziela wielkanocna                                                                                                                           *

800 W intencji moralnego i duchowego odrodzenia Ojczyzny
900 W intencji Marka, o zdrowie dla niego i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ca³ej rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Katarzyny i Tomasza Karpio w 15 rocznicê œlubu, o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla nich, z proœb¹
         o potrzebne ³aski dla nich i ca³ej rodziny
1200 W intencji Magdaleny w rocznicê urodzin, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
1800 W intencji Parafian
2000

25 kwietnia, poniedzia³ek – œw. Marka Ewangelisty                                                                                                          *
900

1800 Ró¿a œwiêtego Symeona
26 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                               *

900

1800 + Józef (m) PaŸdzior – 14 rocznica œmierci; ++ Jan, Katarzyna PaŸdzior
27 kwietnia, œroda                                                                                                                                                             *

900 + Irena Wypiór – 8 rocznica œmierci
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

28 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                           *
900 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz (m) Z¹bek
1800

29 kwietnia, pi¹tek – œw. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Koœcio³a, patronki Europy                                 *
900

1800 + Tadeusz Niczyj
30 kwietnia, sobota                                                                                                                                                         *

900

1800 + Marian Z¹bek; ++ z rodziny: Jan, Wiktoria, Edward, Eugenia, Szczepan, Antoni, Maria, Zofia, Bronis³awa (f)
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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 marcu przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Jan Jakub Mazur
Igor Ulewicz
Tymon Maruszczak
Eliza B³aszczyk
Julia Chmielewska

W marcu zmarli

+ Sebastian £opatko
+ Maria Litwin
+ Janusz Gnatowski

Módlmy siê o Niebo dla nich.

GRUPA BIBLIJNA
Spotyka siê na plebanii
w czwartek o godz.1900

Zapraszamy wszystkich chêtnych

Bp Jacek Kiciñski CMF
Nowy wroc³awski biskup pomocniczy, wikariusz generalny (biskup tytularny

Margo)
Profesor Nauk Teologicznych, doktor habilitowany Teologii (Duchowoœci) Pa-

pieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, doktor Teologii (Duchowoœci)
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 1988 r. w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.
Konsultor Komisji ds. ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostol-

skiego KEP od 2015 r.
Urodzony 30 sierpnia 1968 r. w Turku, wyœwiêcony na kap³ana 27 maja

1995 r. we Wroc³awiu, mianowany biskupem 13 lutego 2016 r., konsekrowany
19 marca 2016 r.
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