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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Pan ¿yje! ¯yje i pragnie zmartwychwstaæ w wielu twarzach,

które pogrzeba³y nadziejê, pogrzeba³y marzenia, pogrzeba³y
godnoœæ

„Po up³ywie szabatu, o œwicie
pierwszego dnia tygodnia przysz³a
Maria Magdalena i druga Maria
obejrzeæ grób” (Mt 28,1). Mo¿emy
sobie wyobraziæ te kroki: typowy
krok ludzi id¹cych na cmentarz, znu-
¿ony krok za¿enowania, wyczerpa-
ny krok osób, które nie daj¹ siê
przekonaæ, ¿e w ten sposób wszyst-
ko siê skoñczy³o... Mo¿emy sobie
wyobraziæ ich blade twarze, zroszo-
ne ³zami... I pytanie: jak to mo¿li-
we, ¿e Mi³oœæ umar³a?

W przeciwieñstwie do uczniów,
s¹ tam kobiety – tak jak towarzy-
szy³y ostatniemu tchnieniu Mistrza
na krzy¿u, a dalej Józef z Aryma-
tei, aby Go pochowaæ; dwie kobie-
ty, które potrafi¹ nie uciekaæ, po-
trafi¹ wytrwaæ, zmierzyæ siê
z ¿yciem, takim, jakim jest, i zno-
siæ gorzki smak niesprawiedliwoœci.

I oto one, przed grobem, miê-
dzy cierpieniem a niezdolnoœci¹ do
utraty nadziei, do pogodzenia siê
z tym, ¿e wszystko zawsze musi tak
siê koñczyæ.

A jeœli wysilimy nasz¹ wyobraŸ-
niê, to w obliczu tych kobiet mo¿e-
my odnaleŸæ twarze wielu matek
i babæ, twarze dzieci i ludzi m³o-
dych, znosz¹cych ciê¿ar i ból wiel-
kiej nieludzkiej niesprawiedliwoœci.
Widzimy odzwierciedlone w nich
twarze tych wszystkich, którzy id¹c
przez miasto, odczuwaj¹ cierpienie
nêdzy, cierpienie z powodu wyzy-
sku i handlu ludŸmi. Widzimy w nich
równie¿ twarze tych, którzy doœwiad-
czaj¹ pogardy, bo s¹ imigrantami,
bez ojczyzny, domu, rodziny; twa-
rze tych, których wzrok ujawnia sa-
motnoœæ i opuszczenie, bo maj¹ zbyt
szorstkie d³onie. Odzwierciedlaj¹
one oblicze kobiet, matek, które
p³acz¹ widz¹c, ¿e ¿ycie ich dzieci

jest pogrzebane pod ciê¿arem ko-
rupcji, która odbiera prawa i pod-
kopuje wiele aspiracji, w codzien-
nym egoizmie krzy¿uj¹cym i grze-
bi¹cym nadzieje wielu, pod parali-
¿uj¹c¹ i ja³ow¹ biurokracj¹, nie po-
zwalaj¹c¹ na zmianê stanu rzeczy.
W ich bólu, maj¹ one oblicze tych
wszystkich, którzy id¹c przez mia-
sto, widz¹ godnoœæ ukrzy¿owan¹.

W obliczu tych kobiet jest wiele
twarzy, byæ mo¿e znajdziemy twoj¹
twarz i moj¹. Podobnie jak one,
mo¿emy czuæ siê pobudzeni, by iœæ,
a nie godziæ siê z tym, ¿e wszystko
zawsze musi tak siê koñczyæ. To
prawda, nosimy w naszym wnêtrzu
obietnicê i pewnoœæ wiernoœci
Boga. Ale tak¿e nasze twarze
mówi¹ o ranach, mówi¹ o wielu
niewiernoœciach – naszych i innych
osób – mówi¹ o przegranych pró-
bach i bitwach. Nasze serce wie,
¿e sytuacja mo¿e wygl¹daæ inaczej,
jednak¿e niemal nie zdaj¹c sobie
z tego sprawy, mo¿emy siê przy-
zwyczaiæ do wspó³istnienia z gro-
bem, do wspó³istnienia z frustracj¹.
Co wiêcej, mo¿emy dojœæ do prze-
konania, ¿e jest to prawo ¿ycia,
znieczulaj¹c siê ucieczkami, które
jedynie gasz¹ nadziejê, jak¹ Bóg z³o-
¿y³ w naszych rêkach. Takie s¹ czê-
sto nasze kroki, takie jest nasze po-
d¹¿anie, podobne do tych kobiet,
pod¹¿anie miêdzy pragnieniem
Boga a smutn¹ rezygnacj¹. Umiera
nie tylko nasz Nauczyciel: wraz
z Nim umiera równie¿ nasza nadzie-
ja.

„A oto powsta³o wielkie trzêsie-
nie ziemi” (Mt 28, 2). Nagle kobie-
ty te dozna³y silnego uderzenia, coœ
i ktoœ wstrz¹sn¹³ grunt pod ich no-
gami. Po raz kolejny ktoœ wyszed³
im na spotkanie i powiedzia³: „Nie

lêkajcie siê”, ale tym razem doda-
j¹c: „zmartwychwsta³ jak powie-
dzia³”. Taka jest w³aœnie wieœæ, jak¹
obdarowuje nas ta Œwiêta Noc
z pokolenia na pokolenie: Nie lê-
kajmy siê bracia, bo zmartwych-
wsta³, jak powiedzia³! „¯ycie roz-
darte, zniszczone, unicestwione na
krzy¿u ponownie siê zbudzi³o i pul-
suje na nowo”. Puls serca Zmar-
twychwsta³ego Chrystusa daje nam
siebie jako dar, jako prezent, jako
perspektywê. Puls serca Zmar-
twychwsta³ego jest tym, co zosta³o
nam dane i co mamy z kolei dawaæ
innym jako przemieniaj¹c¹ moc,
jako zaczyn nowej ludzkoœci. Po-
przez zmartwychwstanie Chrystus
nie tylko odwali³ kamieñ z grobu,
ale chce tak¿e rozbiæ wszystkie prze-
szkody zamykaj¹ce nas w naszych
ja³owych pesymizmach, w naszych
wyrachowanych œwiatach koncep-
cji, które oddalaj¹ nas od ¿ycia,
w naszych obsesyjnych poszukiwa-
niach bezpieczeñstwa i bezgranicz-
nych ambicjach, zdolnych do igra-
nia godnoœci¹ innych osób.

Kiedy arcykap³an, przywódcy re-
ligijni we wspó³pracy z Rzymiana-
mi wierzyli, ¿e wszystko mo¿na wy-
liczyæ, kiedy s¹dzili, ¿e ostatnie s³o-
wo zosta³o wypowiedziane, i ¿e do
nich nale¿a³o jego ustalenie, Bóg
wtargn¹³, aby wywróciæ do góry
nogami wszystkie kryteria, a tym
samym zaoferowaæ now¹ szansê.
Bóg po raz kolejny wychodzi nam
na spotkanie, aby ustanowiæ
i umocniæ nowy czas, czas mi³osier-
dzia. To w³aœnie jest obietnic¹ od
zawsze zarezerwowan¹, oto jest za-
skakuj¹cy gest Boga dla swego
wiernego ludu: raduj siê, bo twoje
¿ycie kryje zal¹¿ek zmartwychwsta-
nia, ofertê ¿ycia, które czeka na
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przebudzenie.
Oto w³aœnie ta noc wzywa nas

do g³oszenia wieœci: uderzenia ser-
ca Zmartwychwsta³ego, Chrystus
¿yje! W³aœnie to zmieni³o krok Ma-
rii Magdaleny i drugiej Marii: to w³a-
œnie sprawia, ¿e wyruszy³y pospiesz-
nie i pobieg³y, aby oznajmiæ to Jego
uczniom (por. Mt 28, 8). To w³a-
œnie sprawia, ¿e powracaj¹ do swo-
ich kroków i swoich spojrzeñ; po-
wracaj¹ do miasta, aby spotkaæ siê
z innymi.

Jak z nimi weszliœmy do grobu,

tak z nimi zachêcam was, byœcie
wyruszyli, powrócili do miasta, po-
wrócili do naszych kroków i naszych
spojrzeñ. IdŸmy wraz z nimi, aby
g³osiæ nowinê, idŸmy... Do wszyst-
kich tych miejsc, gdzie wydaje siê,
¿e grób mia³ ostatnie s³owo i gdzie
zdaje siê, ¿e œmieræ by³a jedynym
rozwi¹zaniem. IdŸmy, aby g³osiæ,
dzieliæ siê, objawiæ, ¿e to prawda:
Pan ¿yje! ¯yje i pragnie zmartwych-
wstaæ w wielu twarzach, które po-
grzeba³y nadziejê, pogrzeba³y ma-
rzenia, pogrzeba³y godnoœæ. A jeœli

nie jesteœmy zdolni, aby pozwoliæ,
¿eby Duch prowadzi³ nas na tej dro-
dze, to nie jesteœmy chrzeœcijana-
mi.

IdŸmy i dajmy siê zaskoczyæ t¹
inn¹ jutrzenk¹, dajmy siê zadziwiæ
nowoœci¹, jak¹ mo¿e daæ tylko
Chrystus. Pozwólmy, aby Jego czu-
³oœæ i mi³oœæ kierowa³y naszymi kro-
kami, pozwólmy, aby uderzenie
Jego serca przemieni³o nasz s³aby
puls.

Franciszek, papie¿
Watykan, Wigilia Paschalna 2017

papiez.wiara.plB¹dŸ 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 stara-
j¹cy 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 b³o-
gos³awieñstwo 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-
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Od I Niedzieli Adwentu trwamy
w Nadzwyczajnym Roku Œwiêtego
Józefa Kaliskiego. W dniu 14 mar-
ca 2018 roku, podczas ostatniej
pielgrzymki z naszej parafii byliœmy
w³aœnie tam, w Sanktuarium œw.
Józefa w Kaliszu. Z ¯ernik zabrali-
œmy ze sob¹ figurê œw. Józefa, aby
w samym centrum Jego kultu, zo-
sta³a poœwiêcona. Czas podró¿y
min¹³ nam na modlitwie, œpiewie
i nauce pieœni – modlitwy do œw.
Józefa. O godz. 1800, przy o³tarzu
g³ównym w Bazylice, rozpoczê³a siê
Msza œwiêta koncelebrowana,
z udzia³em ksiê¿y: proboszcza Sank-
tuarium ks. pra³ata dr Jacka Ploty,
ks. wikariusza Damiana Weissa oraz
„naszych” ksiê¿y: ks. proboszcza

BYLIŒMYU ŒW. JÓZEFA
Grzegorza Trawki i ks. wikariusza
S³awomira Œwidra. Proboszcz bazy-
liki przywita³ nas, pielgrzymów
z ¯ernik, bardzo serdecznie. Pod-
kreœla³ te¿ swoj¹ radoœæ z faktu, ¿e
tak wiele osób chcia³o przyjechaæ
w takiej porze, aby uczestniczyæ we
Mszy Œw. i Nowennie ku czci œw.
Józefa (wiêkszoœæ grup przybywa
w po³udnie i wyje¿d¿a wczeœniej).
Podczas Mszy Œw. zosta³y odczyta-
ne wszystkie intencje w sprawach,
o które prosili ludzie Jezusa za po-
œrednictwem Œw. Józefa. Po zakoñ-
czeniu Mszy Œw. ksiê¿a przeszli do
bocznej kaplicy, gdzie przed obra-
zem Œwiêtej Rodziny modliliœmy siê
Nowenn¹ do œw. Józefa.

Mieliœmy te¿ czas na osobist¹ re-

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 podziêko-
wania za ten œwiêty i wyj¹tkowy dar.

Wszystko to st¹d, ¿e do dobrego
i owocnego prze¿ycia Peregrynacji
nale¿y siê odpowiednio przygotowaæ.
Trzeba otworzyæ swoje serce na to
s³owo i te ³aski, jakie Pan Bóg pra-
gnie 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
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 doœwiad-
czyæ radoœci. Trzeba zatroszczyæ siê

o to, by nasz Goœæ nie by³ sam, by
zawsze by³ przy nim ktoœ. Mo¿na
odmawiaæ modlitwy, a mo¿na te¿
po prostu pomilczeæ – otworzyæ
przestrzeñ 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?

fleksjê, spotkanie ze œw. Józefem
i poproszenie Go o wstawiennictwo
u Pana Boga w naszych sprawach.
Wszystkie te nasze intencje bêd¹ od-
czytywane podczas kolejnych Mszy
Œw. w Sanktuarium.

Czuliœmy siê tak dobrze i bez-
piecznie u Œw. Józefa, ¿e trochê
oci¹galiœmy siê z opuszczeniem ba-
zyliki i czêœæ z nas wychodzi³a przez
zakrystiê, bo drzwi g³ówne ju¿  za-
mkniêto. Siostra zakonna, która
wskazywa³a nam drogê wyjœcia, tak-
¿e cieszy³a siê z naszej obecnoœci,
pyta³a o nasz¹ parafiê i co dalej bê-
dzie z poœwiêcon¹ figur¹ œw. Józe-
fa. Bardzo spodoba³a siê Siostrze
idea przyjmowania figury Œwiêtego
w naszych domach.

G. Zo³otajkin
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LITURGIA – Ÿród³o i szczyt ¿ycia Koœcio³a
Podczas Soboru Watykañskie-

go II Koœció³ podj¹³ refleksjê nad
swoj¹ najg³êbsz¹ istot¹; nad tym,
czym jest w zmieniaj¹cym siê œwie-
cie. Pierwszym dokumentem opra-
cowanym przez sobór by³a kon-
stytucja o liturgii ze znanym stwier-
dzeniem: „liturgia (...) jest szczy-
tem, do którego zmierza dzia³al-
noœæ Koœcio³a, i zarazem jest Ÿró-
d³em, z którego wyp³ywa ca³a jego
moc” (KL 10).

Warto przypomnieæ rozumienie
liturgii jako s³u¿by – pe³nionej
w pos³uszeñstwie Koœcio³owi. To
rozumienie wynika z samej
istoty liturgii. Ks. Franciszek
Blachnicki pisa³: „S³owo ,li-
turgia’ pochodzi od dwóch
greckich s³ów: Leiton i er-
gon; w przek³adzie dos³ow-
nym znaczy³oby to: dzie³o
spo³eczne czy ludowe, dzie-
³o wspólne. W staro¿ytnym
Rzymie rozumiano przez to
pewne s³u¿by publiczne po-
dejmowane dla dobra spo-
³ecznego, dla dobra pañ-
stwa. Ju¿ w samym pojêciu
,liturgia’ jest wiêc zawarte
pojêcie s³u¿by. Liturgia nie
jest niczym innym ni¿ nie-
ustannym uobecnianiem
i stawianiem w obliczu Ko-
œcio³a w ka¿dym czasie,
w ka¿dym miejscu, s³u¿by albo po-
s³ugi Jezusa Chrystusa. (...) Ca³e
¿ycie Jezusa Chrystusa jest s³u¿b¹;
jest liturgi¹ w tym znaczeniu, jest
pos³ug¹ podjêt¹ dla zbawienia
cz³owieka, a równoczeœnie dla wy-
pe³nienia woli Ojca. (...) I st¹d to
d¹¿enie, ¿eby najpierw g³êboko
wnikn¹æ w treœæ liturgicznego zna-
ku i symbolu i postawiæ pytanie:
Co Bóg chce nam przekazaæ przez
Koœció³, przez dany obrzêd, znak
liturgiczny? Dlatego liturgia zak³a-
da zawsze najpierw zrozumienie.

(...) Liturgia domaga siê najpierw
wysi³ku rozumu, ¿eby œwiat³o
przekazane w jej znakach, w sym-
bolach, zajaœnia³o najpierw w na-
szym umyœle, a potem podporz¹d-
kowanie siê tym treœciom, tym
formom jest ju¿ aktem osoby, ak-
tem wolnego zaanga¿owania. (...)
Liturgia musi w tym znaczeniu sta-
waæ siê liturgi¹ ¿ycia – liturgi¹
¿yw¹, której towarzyszy zaanga-
¿owanie osoby” (F. Blachnicki,
Liturgia w œwietle tajemnicy
Chrystusa S³ugi, w: Charyzmat
Œwiat³o-¯ycie, s. 55-64).

Warto zapytaæ: na ile jest w nas
takie pragnienie s³u¿by i pos³u-
szeñstwa w liturgii? Ktoœ móg³by
powiedzieæ: przecie¿ za liturgiê
odpowiedzialny jest ten, kto j¹
kszta³tuje, niech wiêc o pos³uszeñ-
stwo Koœcio³owi i jego normom
w liturgii martwi siê celebrans
i ceremoniarz. Tylko czy w³aœnie
wtedy nie wykazujê siê najwiêk-
szym niezrozumieniem liturgii,
która jest dzie³em ludu, rozumn¹
s³u¿b¹ nie tylko celebransa b¹dŸ
zespo³u liturgicznego, ale wszyst-

kich? Czy zbyt ³atwo nie zwalniam
siê z czynnego zaanga¿owania
w liturgiê, z kszta³towania jej? Czy
z radoœci¹ i entuzjazmem podej-
mujê pos³ugi liturgiczne wtedy,
kiedy s¹ rozdzielane poszczegól-
ne funkcje, czy te¿ mo¿e traktujê
to nie jak szczyt (i zaszczyt), ale
smutn¹ koniecznoœæ (bo ktoœ musi
to robiæ, ktoœ musi myœleæ o litur-
gii i funkcjach, ¿eby inni mogli
sobie tê piêkn¹ liturgiê „poprze-
¿ywaæ”)? Ale przecie¿ w liturgii nie
ma „biernych”, maj¹ byæ tylko
wierni! Wierni, którzy swoim za-

anga¿owaniem tworz¹
„dzie³o wspólne” – litur-
giê: od samego ubioru
(tak, nie tylko ornat ksiê-
dza, ale i moje godne
ubranie tworzy liturgiê),
poprzez œpiew (nie anga-
¿owanie siê weñ jest
grzechem przeciw litur-
gii, który powoduje, ¿e
ka¿dy z nas uczestnicz¹-
cych w niej staje siê
ubo¿szy o jeden g³os, ¿e
s³abszy staje siê g³os Ko-
œcio³a), a¿ po chêtne
i niewymuszone podej-
mowanie ró¿nych pos³ug
– tu w³aœnie, podczas li-
turgii objawia siê piêkno
i ró¿norodnoœæ Koœcio³a.

*****

Warto zadaæ sobie pytania:
· W jaki sposób rozumienie

znaków u¿ywanych w liturgii przy-
czynia siê do g³êbszego jej prze-
¿ywania? Czy pog³êbia³em swoj¹
wiedzê na ten temat?

· Jak anga¿ujê siê we wspó³-
tworzenie liturgii? Czy mam œwia-
domoœæ, ¿e równie¿ od mojego
stroju, œpiewu, przyjmowanej po-
stawy zale¿y piêkno liturgii?
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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 przebywa-
³o ok. 700 osób. Niemcy stawi-
li tu zaciêty opór wojskom ra-
dzieckim, w wyniku czego bar-
dzo ucierpia³a zabudowa ca³oœci
terenu osiedla.

Dziœ to osiedle w zachodniej
czêœci miasta, miêdzy rzek¹
Œlêz¹ a £ugowin¹ (jej lewostron-
nym dop³ywem), w najwiêkszej
wroc³awskiej dzielnicy – Fabrycz-
nej – obszar o historycznym, ale
i nowym obliczu. Uwzglêdnia to
podzia³ na Stare ¯erniki, obszar
dawnej Neukirch ze œrednio-
wieczn¹ dominant¹ architekto-
niczn¹ –
XIII-wiecznym gotyckim koœcio-
³em œw. Wawrzyñca, dawnym
budynkiem klasztornym (obec-
nie Domem Pomocy Spo³ecznej
dla Dzieci), terenem przedwojen-
nych glinianek (pozosta³oœci po
wyrobiskach glinki ceramicznej)
i Nowe ¯erniki z now¹, nowo-
czesn¹ zabudow¹ mieszkaln¹,
handlow¹, przemys³ow¹ jak
równie¿ nowoczeœnie zaaran¿o-

wanymi powierzchniami rekre-
acyjnymi. Wszystko na miarê
WuWy 2, bo inspirowane wystaw¹
WuWa (Wohn- und Werkraumaus-
stellung) sprzed 85 lat
w dawnym mieœcie Breslau. Star¹
i now¹ czêœæ komunikuje dobrze
rozwiniêta infrastruktura – z g³ów-
nymi i mniejszymi po³¹czeniami
drogowymi. Jej centralne za³o¿e-
nia to ulice: Kosmonautów, frag-
ment dawnego traktu do Legnicy
(póŸniejszej Szosy Berliñskiej), dzi-
siejsza ulica Graniczna, pierwot-
nie droga œródpolna, czêœciowo
prowadz¹ca granic¹ miasta (1928-
70), st¹d jej nazwa i oczywiœcie
dawna Neukircher Weg, g³ówna
droga dawnej wsi, dzisiejsza ulica
¯ernicka, arteria i wa¿ny szlak ko-
munikacyjny wroc³awskich ̄ ernik.
Mniejszym ¿ernickim ulicom pa-
tronuj¹ m.in. bohaterowie Sien-
kiewiczowskiego „Potopu” (ulice:
Andrzeja Kmicica, Zag³oby, Ket-
tlinga, Jana Skrzetuskiego, Kiem-
liczów…) oraz nazwy znanych,
czêsto stosowanych roœlin leczni-
czych (ulice: Rumiankowa, Lub-
czykowa, Kardamonowa, Berbe-
rysowa, ¯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.

El¿bieta
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TRIDUUM SACRUM
W I E L K I  C Z W A R T E K

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

Po Mszy œwiêtej przeniesienie
Najœwiêtszego Sakramentu do
Ciemnicy i adoracja do godz, 015.
Caritas bêdzie rozprowadza³
chlebki mi³oœci.
Mo¿liwoœæ spowiedzi œwiêtej od
godz. 2100 do 015

W I E L K I  P I ¥ T E K

700 – Ciemna Jutrznia
1500 – Koronka do

      Mi³osierdzia Bo¿ego
      (I dzieñ Nowenny)

1510 – Droga Krzy¿owa
1600 – Liturgia Wielkiego
           Pi¹tku dla dzieci
1900 – Liturgia Wielkiego
          Pi¹tku dla wszystkich

Po Liturgii przeniesienie Naj-
œwiêtszego Sakramentu do Bo¿e-
go Grobu i adoracja przez ca³¹ noc
wed³ug ustalonego porz¹dku:
2100 – Ró¿a MB Pocieszenia;
          ul. Trójk¹tna, Lewa
2200 – Ró¿a MB Fatimskiej;
         ul. Grabowa,
         Bia³odrzewna, Bukowa
2300 – Ró¿a œw. Symeona;
          ul. Osiniecka, Ketlinga,
          Strachowicka
000 – Ró¿a œw. Wawrzyñca;
       ul. Rumiankowa, ¯ernicka,
       Lubczykowa
100 – Ró¿a NMP Niepokalanie
        Poczêtej; ul. Berberysowa,
        Kiemliczów
200 – Ró¿a œw. Faustyny;
       ul. Rezedowa, Objazdowa,
       ¯urawinowa
300 – ul. Komeñskiego, Gdacjusza,

400 – ul. Kmicica,
       RoŸdzieñskiego, Przednia
500 – ul. Zag³oby, Kordeckiego,
       Wo³odyjowskiej
600 – ul. Udzieli, pozosta³e ulice

Mo¿liwoœæ spowiedzi
przez ca³¹ noc

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

W I E L K A  S O B O T A

700 – Ciemna Jutrznia
Kontynuacja Adoracji Najœwiêt-

szego Sakramentu przy Bo¿ym
Grobie:
800 – Grupa Modlitewna
        œw. Jana Paw³a II
900 – Siostry Zakonne

Poœwiêcenie pokarmów:
w koœciele:

o godz. 1000, 1030, 1100, 1130,
1200, 1230, 1300, 1330, 1400

przy ul. Grabowej – godz. 1100

przy ul. Trójk¹tnej – godz. 1130

W czasie poœwiêcenia pokar-
mów Caritas bêdzie
zbieraæ ¿ywnoœæ dla
potrzebuj¹cych.

Kontynuacja Ado-
racji Najœwiêtszego
Sakramentu przy Bo-
¿ym Grobie:
1100 – dzieci i rodzi-
ce dzieci pierwszoko-
munijnych
1200 – 1500 – indywi-
dualna adoracja w ci-
szy

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

1600 – Liturgia Wigilii Paschalnej
           dla dzieci

2000 – Liturgia
          Wigilii Paschalnej
          dla wszystkich
          (przynosimy œwiece)

N I E D Z I E L A
ZMARTWYCHWSTANIA

PAÑSKIEGO

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

P O N I E D Z I A £ E K
WIELKANOCNY

800 – Msza œwiêta
900 – Msza œwiêta
1000 – Msza œwiêta
1100 – Msza œwiêta
1200 – Msza œwiêta
1800 – Msza œwiêta
2000 – Msza œwiêta
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. IZYDOR(560-636)

Czy wyobra¿acie sobie rodzi-
nê, w której wszystkie dzieci
chodz¹ w aureoli? Tak¹ w³aœnie
jest rodzina Izydora. I nie sta³o siê
to bynajmniej w wyniku ¿adnej
epidemii. Œwiêtymi – oprócz Izy-
dora – zostali dwaj starsi bracia:
Leander i Fulgencjusz oraz siostra
Florentyna. By³ Hiszpanem, a uro-
dzi³ siê w Kartaginie. Trudno po-
wiedzieæ, na ile przyczyni³ siê do
œwiêtoœci swego brata Leandra.
Wiadomo natomiast, ¿e po wcze-
snej œmierci rodziców, to w³aœnie
Leander stan¹³ przed nie³atwym
zadaniem wprowadzenia Izydora
w doros³e ¿ycie. By³ ju¿ wtedy ar-
cybiskupem Sewilli i mia³ spore
doœwiadczenie w postêpowanie
z niesfornymi owieczkami i baran-
kami. Sprawi³ przede wszystkim
– co graniczy³o niemal z cudem –
¿e Izydor nabra³ ochoty do nauki.
I to do tego stopnia, ¿e sam napi-
sa³ w koñcu kilka bestsellerów.
Sta³ siê autorem piêknych kazañ

i zdoby³ zaszczytny tytu³ doktora
Koœcio³a.

Jednak czasy, w jakich ¿y³ by³y
niespokojne. Mia³ dwanaœcie lat,
kiedy król Wizygotów, Leowigild,
który dokona³ podboju tamtych
terenów i ostro zwalcza³ katoli-
cyzm, skaza³ Leandra na do¿ywot-
nie wygnanie. A czterdzieœci, kie-
dy po œmierci Leandra sam zosta³
arcybiskupem Sewilli. Na szczê-
œcie królem by³ ju¿ wtedy Rekka-
red I, który jako pierwszy w³adca
Wizygotów – przyj¹³ chrzest.

Mia³ wiêc Izydor œwietne pole
do dzia³ania. Zwalcza³ zatem spo-
kojnie arianizm, zaostrzy³ dyscy-
plinê w klasztorach i instytucjach
koœcielnych, a co najwa¿niejsze –
zak³ada³ szko³y. Ca³e mnóstwo
szkó³! Wiedzia³, ¿e tylko pobo¿ni
i wszechstronnie wykszta³ceni
m³odzi ludzie bêd¹ umieli w przy-
sz³oœci skutecznie przeciwstawiæ siê
z³u. Jego zas³ugi ros³y z dnia na
dzieñ. Porównywano go do naj-

wybitniejszych postaci wszechcza-
sów, takich jak: Platon czy Ary-
stoteles. By³ te¿ – uwaga – auto-
rem pierwszej encyklopedii!

Wielki duchem, odznacza³ siê
równie wielk¹ pokor¹. Nied³ugo
przed œmierci¹ zaprosi³ wiernych
do katedry. Tam zdj¹³ swoje szaty
biskupie, na³o¿y³ wór pokutny
i posypa³ g³owê popio³em. Potem
wyzna³ publicznie winy, uca³owa³
zebranych na znak pokoju i przyj¹³
Komuniê Œwiêt¹. A po czterech
dniach – chodzi³ ju¿ w aureoli!

***
Mówi³: „Ucz siê tak, jakbyœ mia³

¿yæ wiecznie. ¯yj – jakbyœ mia³
umrzeæ jutro”. Warto o tym pa-
miêtaæ. Zw³aszcza, gdy dopadnie
ciê lenistwo albo zbytnia zale¿noœæ
od internetu. Dlaczego? Poniewa¿
Izydor jest patronem internautów!

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”

Dla tych, którzy surfuj¹ po internecie polecamy modlitwê za
wstawiennictwem Œwiêtego Izydora.

Modlitwa Internauty
Wszechmocny i wieczny Bo¿e, Który stworzy³eœ nas na Twoje

podobieñstwo i poleci³eœ nam szukaæ, przede wszystkim, tego co
dobre, prawdziwe i piêkne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego
Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomó¿ nam,
b³agamy Ciebie, przez wstawiennictwo œw. Izydora, biskupa i dok-
tora, abyœmy podczas naszych wêdrówek w internecie kierowali
nasze rêce i oczy tylko na to, co podoba siê Tobie i traktowali
z mi³oœci¹ i cierpliwoœci¹ wszystkie te osoby, które spotkamy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Œwiêty Izydorze, módl siê za nami!
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KRZY¯ÓWKA KWIETNIOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 13 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 13 kwietnia).

Losowanie nagród w niedzielê 15 kwietnia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka kwietniowa

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

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

Prze¿ywamy radosny czas œwi¹t wielkanocnych. Nasza krzy¿ówka wpisuje siê w ten okres roku koœciel-
nego. G³ówne has³o jest w jêzyku ³aciñskim. Na kuponie konkursowym wpisz je w obu jêzykach –
³aciñskim i polskim (przet³umacz). Pomyœl, czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?
Powodzenia!!!

opr. E.H.-G.

1. Trzy dni, podczas których szczególnie
prze¿ywamy mêkê, œmieræ i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa.
2. Miejsce Ostatniej Wieczerzy.
3. Du¿a woskowa œwieca, która jest sym-
bolem Zmartwychwsta³ego Jezusa Chry-
stusa.
4. £ac. Laudes – w Koœciele katolickim
czêœæ Liturgii Godzin odmawiana oko³o
wschodu S³oñca.
5. Z³oczyñca uwolniony przez Pi³ata na
¿¹danie t³umu – zamiast Chrystusa.
6. £ac. Crux – przedmiot, który w sensie
mistycznym symbolizuje mêkê Chrystusa.
7. Uroczysty pochód – manifestacja
wiary.
8. Œwiêto ¿ydowskie obchodzone na pa-
mi¹tkê wyjœcia z Egiptu.
9. Op³atek z m¹ki pszennej, w kszta³cie
ko³a, nierzadko ozdabiany motywami re-
ligijnymi, w obecnej formie u¿ywany od
XII w.
10. Zagrodzono nim wejœcie do grobu
Jezusa.
11. Stary drewniany instrument muzyczny
u¿ywany w Wielki Pi¹tek.



10 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

INTENCJE MSZALNE
1 kwietnia, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO                                                                                                                      *

600 W intencji Parafian
900 + Józefa (f) Golina – 2 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Tomaszek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Tymoteusza z racji urodzin
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogo. dla Danuty i Henryka w 45. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla dzieci i wnuków
1800 + Antoni Jarych; + Grzegorz Jarych; ++ z rodziny Jarych

2 kwietnia, PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY                                                                                                               *
800 + Ryszarda (f) Strzelecka
900 + Tadeusz Kohut – 9 rocznica œmierci; ++ z rodziny: Anna, Józef (m), Aleksander, Zygmunt, Piotr, Teresa, Zbigniew
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1200 + Janina Machoñ – 1 gregorianka
1800 + Stanis³aw (m) Mañkiewicz – miesi¹c po pogrzebie
2000

3 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                            *
900

1800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander W³adyka
1800 + Janina Machoñ – 2 gregorianka

4 kwietnia, œroda                                                                                                                                                                     *
900 + Janina Machoñ – 3 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

5 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                             *
900 + Janina Machoñ – 4 gregorianka
1800 + Zbigniew Licke; ++ Stanis³awa (f), W³adys³aw (m) Cichosz; ++ Waleria, Zygmunt Licke; ++ z rodziny Æmikiewicz

6 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                          *
900 + Janina MACHOÑ – 5 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

7 kwietnia, sobota                                                                                                                                                           *
900 + Janina MACHOÑ – 6 gregorianka
1800 ++ Alojzy, Karolina, Marian, Stanis³aw (m) Bembnowicz; + Maria Herner; ++ Jan, Janina, Wiktoria, Mieczys³aw (m)
         PaŸdzior

8 kwietnia, II niedziela wielkanocna, czyli Mi³osierdzia Bo¿ego                                                                                                              *
800 ++ Rodzice: Julia, Micha³ Malec; ++ z rodzin Malec i Ha³aburda
900 + Witolda (f) ¯¹d³o
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Les³aw Latawiec – 4 rocznica œmierci
1200 W intencji Parafian
1800 + Katarzyna Miœkiewicz – 8 rocznica œmierci; ++ z rodzin Miœkiewicz i Szyd³owskich
2000 + Janina Machoñ – 7 gregorianka

9 kwietnia, poniedzia³ek – uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – Dzieñ Œwiêtoœci ̄ ycia                                                      *
900

1800 + Janina Machoñ – 8 gregorianka
10 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                           *

900 + Jan
1800 + Janina Machoñ – 9 gregorianka

11 kwietnia, œroda                                                                                                                                                           *
900 + Janina Machoñ – 10 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

12 kwietnia, czwartek                                                                                                                                              *
900

1800 + Janina Machoñ –11 gregorianka
13 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                             *

900

1800 + Janina Machoñ – 12 gregorianka
14 kwietnia, sobota                                                                                                                                                             *

900 + Janina Machoñ – 13 gregorianka
1800 + Marian Z¹bek; ++ Wiktoria, Jan, Szczepan, Edward, Eugenia, Antoni, Maria, Zofia, Bronis³awa (f) ++ Józef (m),
         Mariusz Ruszczyk

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 kwietnia (wtorek)
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15 kwietnia, III niedziela wielkanocna                                                                                                                                     *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ Janina, Józefa (f), Stanis³aw (m) Drelichowscy
900 + Franciszka (f) – 9 rocznica œmierci; ++ Rozalia, Jan, Kazimierz PaŸdzior; ++ Katarzyna, Kazimierz Marko;
      ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna z proœb¹ o potrzebne ³aski dla rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 + Janina Machoñ – 14 gregorianka
2000

16 kwietnia, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900

1800 + Janina Machoñ – 15 gregorianka
17 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                             *

900 + Janina Machoñ – 16 gregorianka
1800 ++ Józefa (f), Jan Szczepaniak

18 kwietnia, œroda                                                                                                                                                             *
900 + Janina Machoñ – 17 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

19 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                        *
900

1800 + Janina Machoñ – 18 gregorianka
20 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *

900 ++ Stanis³awa (f), Jan Namyœlak; ++ z rodzin Namyœlak i Nowaczyk
1800 + Janina Machoñ – 19 gregorianka

21 kwietnia, sobota                                                                                                                                                             *
900

1800 + Janina Machoñ – 20 gregorianka
22 kwietnia, IV niedziela wielkanocna                                                                                                                            *

800 + Wac³aw (m) Ha³aburda; ++ z rodzin Ha³aburda i Malec
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Haliny i Roberta w 35. rocznicê œlubu
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Anastazja, Jan Grzebieñ; + Mieczys³aw (m) Zieliñski
1200 W intencji Parafian
1800 + Janina Machoñ – 21 gregorianka
2000

23 kwietnia, poniedzia³ek – uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski                     *
900 + Janina Machoñ – 22 gregorianka
1800

24 kwietnia, wtorek                                                                                                                                                           *
900

1800 + Janina Machoñ – 23 gregorianka
25 kwietnia, œroda – œwiêto œw. Marka ewangelisty                                                                                                   *

900 + Janina Machoñ – 24 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

26 kwietnia, czwartek                                                                                                                                                                  *
900

1800 + Janina Machoñ – 25 gregorianka
27 kwietnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *

900

1800 + Janina Machoñ – 26 gregorianka
28 kwietnia, sobota                                                                                                                                                         *

1600 + Janina Machoñ – 27 gregorianka
1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Katarzyny i Tomasza Karpio w 17. rocznicê œlubu

29 kwietnia, V niedziela wielkanocna, Dzieñ Mêczeñstwa duchowieñstwa polskiego w czasie II wojny œwiatowej
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia ojczyzny
900 + Janina Machoñ – 28 gregorianka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Kazimierz Ca³y; ++ Rodzice i Rodzeñstwo
1200 W intencji Parafian
1800

2000

30 kwietnia, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900 + Janina Machoñ – 29 gregorianka
1800 + Lidia Garcarz – 1 rocznica œmierci
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KRONIKA PARAFIALNA
Do wspólnoty parafialnej,

przez sakrament Chrztu œwiêtego,
zosta³y przyjête dzieci:

· w lutym:
Tola Godlewska
Iwo Stalski

· w marcu:
Aniela Zawierta
Maksymilian Guzicki
Ignacy Wasilewski
Micha³ Berbeæ
Barbara Benedyktowicz
Aurelia Kosza³ka

Zmarli

· w lutym:
+ Marianna Reszka
+ Bronis³awa Kuna

· w marcu
+ Eugeniusz Krulikowski
+ Stanis³aw Mañkowicz
+ Antoni Stanis³awski
+ Wiktoria Rzatkiewicz
+ Jan Latawiec
+ Stanis³aw Lipiñski

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 od 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 kwietniu

Intencja ogólna:
 Aby odpowiedzialni za idee i
sposób zarz¹dzania w gospodar-
ce mieli odwagê odrzucaæ go-
spodarkê wykluczaj¹c¹ i by po-
trafili otwieraæ nowe drogi.

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 wydarze-
niami i problemami.

Niech Zmartwychwsta³y Chrystus nieustan-
nie wlewa w wasze serca pokój, radoœæ i nieza-
chwian¹ pewnoœæ, ¿e tylko On jest drog¹,
prawd¹ i ¿yciem. Niech umacnia i pociesza
w chwilach trudnych oraz daje nadziejê, ¿e
z Bogiem mo¿na pokonaæ
ka¿de z³o, nawet œmieræ. Bo
On jest mi³oœci¹ i ¿yciem.

Radosnego Alleluja
¿ycz¹

duszpasterze parafii
œw. Wawrzyñca
oraz Redakcja

„Gazetki dla Wszystkich”

Nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

7 kwietnia, godz. 800
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