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w niedziele wszystkich na godz. 1730

kapliczka przy ul. Grabowej – godz. 1900
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Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawiea Konstytucja 3 Maja

Od kilku lat je¿d¿ê na wyciecz-
ki organizowane dla seniorów
z naszej dzielnicy. Poznajê cieka-
wych ludzi, a przede wszystkim,
uzupe³niam wiedzê historyczn¹
i geograficzn¹. Na pocz¹tku kwiet-
nia byliœmy na wycieczce w War-
szawie. Wiele zwiedzanych
miejsc, zw³aszcza doskonale odre-
staurowana, lub raczej odbudowa-
na Starówka z Zamkiem Królew-
skim, zrobi³o na mnie wra¿enie.

Mieliœmy czas na spacer Kra-
kowskim Przedmieœciem, chwilê
zadumy przed Pa³acem Prezydenc-
kim, ogl¹danie warszawskich ko-
œcio³ów, pa³aców, pomników, na
relaks w Parku £azienkowskim.
Przygl¹daliœmy siê zmianie warty
przed Grobem Nieznanego ̄ o³nie-
rza, zwiedziliœmy archikatedrê i jej
podziemia, stary cmentarz na Po-
w¹zkach i wreszcie poznaliœmy
potê¿n¹, monumentaln¹ w swej
bryle, Œwi¹tyniê Opatrznoœci Bo-
¿ej na Polach Wilanowskich. Prze-
wodnik bardzo interesuj¹co opo-
wiada³ o ka¿dym mijanym obiek-

cie, ale ja po powrocie do domu,
jak zwykle, uzupe³niam swoj¹ wie-
dzê czytaj¹c ksi¹¿ki historyczne,
przegl¹daj¹c mapy, foldery i prze-
wodniki oraz strony internetowe.

Muszê przyznaæ, ¿e wycieczka
do Warszawy by³a bardzo udana
i na pewno nie tylko mnie ale
i innym uczestnikom przypomnia-
³a o wielu uroczystoœciach, donio-
s³ych historycznych i patriotycz-

nych chwilach zwi¹zanych z nasz¹
Ojczyzn¹. Przyznam, ¿e kilka razy
by³am wzruszona. Zwiedzanie
Panteonu Wielkich Polaków
w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej na
Polach Wilanowskich podsunê³o
mi niejako temat do majowego
numeru naszej „Gazetki dla
Wszystkich”.

Maj, odk¹d siêgam pamiêci¹,
by³ i jest dla mnie „Maryjny”, za-
wsze kojarzy mi siê z odprawia-
nymi wtedy nabo¿eñstwami. A od
wielu lat – 3 maja to „reanimo-
wane” nasze wielkie narodowe
Œwiêto czyli uchwalenie Konsty-
tucji w roku 1791 – pierwszej
Konstytucji w Polsce a drugiej na
œwiecie. Ktoœ zapewne zada sobie
pytanie, co ma Konstytucja do
Œwi¹tyni? Ano ma.

Dnia 5 maja 1791 roku,
dwa dni po uchwaleniu Kon-
stytucji, Sejm Czteroletni
podj¹³ uchwa³ê o wzniesieniu
Œwi¹tyni Najwy¿szej Opatrz-
noœci, jako wotum wdziêczno-
œci za uchwalenie Ustawy Rz¹-
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ZWIASTOWANIE - DZIEdowej. Og³oszony zosta³ pierw-
szy w Polsce konkurs architekto-
niczny na projekt koœcio³a – Ka-
tedry Rzeczypospolitej. Wœród
autorów znalaz³o siê wielu archi-
tektów królewskich. Najwiêksze
uznanie króla zdoby³ projekt ar-
chitekta Jakuba Kubickiego.
Oprócz samego koœcio³a pan Ku-
bicki zaprojektowa³, równie¿ jego
wspania³e otoczenie. Kamieñ wê-
gielny wmurowano 3 maja 1792
na terenie dzisiejszego Ogrodu Bo-
tanicznego UW w pobli¿u £azie-
nek. Niestety, w 1795 roku III roz-
biór Polski przerwa³ podjête pra-
ce. Dzia³ania na rzecz budowy
œwi¹tyni wznowiono dopiero
po 123 latach niewoli, czyli po
odzyskaniu niepodleg³oœci
w 1918 roku. Obiekt mia³ byæ
zbudowany na Polu Mokotowskim
wed³ug projektu architekta Boh-
dana Pniewskiego. Wybuch II
wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ jej
realizacjê przez nastêpnych kilka-
dziesi¹t lat. Z kolejn¹ inicjatyw¹
budowy œwi¹tyni wyst¹pi³
w 1989 roku prymas Józef
Glemp. Jak ³atwo policzyæ histo-
ria budowy Œwi¹tyni Najwy¿szej
Opatrznoœci liczy ju¿ ponad 200
lat.

By³am wzruszona i dumna,
przechodz¹c wokó³ Panteonu
Wielkich Polaków jak i dotykaj¹c
relikwii oœmiu Polskich Œwiêtych
i B³ogos³awionych mieszcz¹cych
siê za o³tarzem w specjalnych ga-
blotach. Jest to szczególne miej-
sce gdzie powinniœmy dziêkowaæ
Panu Bogu za wolnoœæ i prosiæ o
wytrwanie w wierze chrzeœcijañ-
skiej, o zachowanie narodowej
to¿samoœci i dalsz¹ opiekê nad
nasz¹ Ojczyzn¹.

Budowa Œwi¹tyni Opatrznoœci
Bo¿ej na Polach Wilanowskich
trwa nadal. Wielka ofiarnoœæ Po-
laków staje siê coraz bardziej wi-
doczna. Ja ufam, ¿e po przeczy-
taniu mojego artyku³u wspólnota
darczyñców powiêkszy siê i wzro-

Pieœñ
o Najœwiêtszej Pannie Czêstochowskiej

Witaj Jutrzenko rano powstaj¹ca,
Œliczna jak miesi¹c, jak s³oñce œwiec¹ca!
Ty œwiecisz w mi³ej œwiatu Czêstochowie,
Gdzie czo³em bij¹ œwiata monarchowie.
Tobie z dwunastu gwiazd koronê dano,
Pani¹ Ciê œwiata wszystkiego podano;
Na Jasnej Górze jaœniejsza nad s³oñce –
Tu lud upada do nóg swej Patronce.
Pocieszycielko ludzi utrapionych!
Do Ciebie, Panno, w nêdzach niezliczonych
Lud siê ucieka i prosi serdecznie,
By za przyczyn¹ Twoj¹ ¿y³ bezpiecznie.
Pamiêtaj, Panno, na polsk¹ Koronê,
Któr¹œ raz wziê³a pod swoj¹ obronê:
Wszak¿eœ jest polsk¹ Maryja Królow¹,
Której Bóg odda³ za tron Czêstochow¹.
Tam Twoje serce, kêdy skarb przebywa,
Gdzie królewski stó³ Twój obraz nakrywa:
Niech odrobiny z niego nam spadaj¹,
Twoi synowie niech g³odu nie znaj¹.
Otwórz Twój skarbiec, niech mamy te dary,
Któreœ Ty synom dawa³a bez miary:
Niech dziatki Twoje doznaj¹ Twej mocy,
Strze¿ nas, o Panno, jak we dnie tak w nocy.

Franciszek Karpiñski
(1741-1825)

œnie szansa na dotrzymanie obiet-
nicy naszych praojców. Œwi¹tynia
Opatrznoœci Bo¿ej to trwa³y po-
mnik dla przysz³ych pokoleñ, ka¿-
dy Polak, chrzeœcijanin ma szan-
se w budowaniu i tworzeniu tego
wspania³ego dzie³a.

Irena Surma

Wszelkie szczegó³owe informa-
cje na ten temat mo¿na znaleŸæ
pod adresem: Centrum Opatrzno-
œci – Wotum Narodu, ul. Miodo-
wa 17/19, 00-246 Warszawa,
tel. do biura COB: 22 201 97
12 lub na stronie internetowej
www.centrumopatrznosci.pl
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DZIEÑ MATKI
Dzieñ Matki to œwiêto na czeœæ

wszystkich matek obchodzone w
wielu krajach œwiata. Jego wspó³-
czesna forma zapocz¹tkowana
zosta³a w Stanach Zjednoczonych
na pocz¹tku XX wieku, gdzie ob-
chodzone jest w drug¹ niedzielê
maja. W Polsce œwiêto to, wypa-
daj¹ce 26 maja, obchodzono
pierwszy raz w 1914 roku w Kra-
kowie.

Chocia¿ wspó³czesna forma
œwiêta jest stosunkowo m³oda, to
w ró¿nych kulturach na przestrze-
ni wieków istnia³y œwiêta poœwiê-
cone zarówno macierzyñstwu, jak
i p³odnoœci. Staro¿ytne kultury
mia³y w³asne œwiêta ku czci ma-
tek, czêsto reprezentowanych
przez boginie-matki, symbole
p³odnoœci i urodzaju. Frygowie
obchodzili œwiêto poœwiêcone Ky-
bele – bogini p³odnoœci, urodzaju,
wiosny i miast obronnych, Bogini
Matce. U Greków podobn¹ rolê
pe³ni³a Reja (tak¿e Rea), a zwy-
czaj ten zosta³ przejêty przez Rzy-
mian i dostosowany do ich pante-
onu bóstw. Niektóre ze staro¿yt-
nych obchodów przetrwa³y do
dziœ, np. w Indiach, w tradycji hin-
duskiej wa¿n¹ rolê odgrywa œwiê-
to DurgapudŸa, czyli obchody ku
czci bogini Durgi.

W XVI wieku rozwin¹³ siê zwy-
czaj odwiedzania rodzinnych stron
i brania udzia³u w mszy odprawia-
nej w ,,koœciele-matce” w czwart¹
niedzielê Wielkiego Postu, tzw.
Laetare, czyli z ³ac. radowaæ siê.
W Anglii niedzielê t¹ nazywano
Mothering Sunday. Wizyta w ro-
dzinnych stronach wi¹za³a siê,
oczywiœcie, z odwiedzinami ro-
dzinnego domu, spotkaniem
z matk¹ i ojcem.

Jak wspomniano, wspó³czesna
forma œwiêta wywodzi siê ze Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki
i zosta³a zapocz¹tkowana za
spraw¹ Anny Jarvis z Filadelfii,
która zorganizowa³a 12 maja
1907 r. nabo¿eñstwo na czeœæ
swojej zmar³ej matki, dzia³aczki na
rzecz kobiet. Przeprowadzona
przez ni¹ kampania maj¹ca na
celu popularyzacjê obchodów
Dnia Matki przynios³a spodziewa-
ny rezultat i ju¿
po kilku latach
wiêkszoœæ stanów
obchodzi³a to
œwiêto w drug¹
niedzielê maja,
a w 1914 r. pre-
zydent Woodrow
Wilson uczyni³ je
œwiêtem pañ-

stwowym. Pocz¹tkowo œwiêto to
mia³o na celu szczególne uszano-
wanie matki, docenienie jej wy-
si³ków w³o¿onych w wychowanie
dzieci, jednak szybko uleg³o ko-
mercjalizacji w postaci zwyczajów
wysy³ania kartek z ¿yczeniami
i kupowania kwiatów, czy prezen-
tów.

Niezale¿nie od tego, czy ule-
gniemy komercyjnej stronie Dnia
Matki z pewnoœci¹ warto pamiê-
taæ w tym dniu o swojej kochanej
mamie i z³o¿yæ jej ¿yczenia, po-
dziêkowania za ogrom poniesio-
nego przez ni¹ trudu. Oczywiœcie,
bukiet kwiatów, czy drobny upo-
minek bêdzie mimo wszystko mi-
³ym dodatkiem do ¿yczeñ.

Na zakoñczenie piêkny wiersz
o niestrudzonej matczynej mi³oœci.

Ÿród³ó: www.kalendarzswiat.pl

To matka?
Choæ posiwia³y ciemne jej sploty,
Chocia¿ zmarszczkami twarz jej pokryta,
Chocia¿ wdziêk lekki straci³y kroki,
Lecz w oczach ten¿e uœmiech zakwita,
Ta sama mi³oœæ w sercu jej p³onie,
Co wiek swój, s³aboœæ, zapomnieæ ka¿e,
Tylko do dzieci wyci¹ga d³onie,
I wszystko oddaæ gotowa w darze.
I choæ na nogach ledwo siê s³ania,
Mnie spocz¹æ ka¿e, „... boœ ty zmêczona,
Ty tyle dzisiaj mia³aœ biegania...”
I tuli dziecko swoje w ramionach.
I zawsze czujna, ci¹gle gotowa
Pomagaæ dzieciom swym do ostatka,
Mi³oœæ sw¹ w czyny zdobi, nie w s³owa –
– To ma jedyna, najdro¿sza matka!

Karol Wojty³a
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Miesi¹c maj. Pora wiosennego
przebudzenia. Czas narodzin no-
wego ¿ycia. Radoœæ, kaskady œwie-
¿oœci, soczystoœæ barw. Niew¹tpli-
wie jest to jeden z najpiêkniej-
szych miesiêcy w roku. Przyroda
a¿ kipi obfitoœci¹ i sprawia wra¿e-
nie, jakby czerpa³a swoje ¿ycio-
dajne soki z nigdy niewysychaj¹-
cego Ÿród³a, wyp³ywaj¹cego z ot-
ch³ani ziemi. Nie znamy ani po-
cz¹tku, ani koñca tego biegu ¿ycia
i nieustannie ono nas zaskakuje,
wzbudzaj¹c zachwyt i zmuszaj¹c
do szacunku.

Nic zatem dziwnego, ¿e w tym
miesi¹cu prze¿ywamy tak wa¿ne
momenty, które z pewnoœci¹ od-
zwierciedlaj¹ równie¿ niezwyk³¹
wiosnê Koœcio³a. Oto przecie¿
trwamy w pe³nym radoœci okre-
sie wielkanocnym, œmieræ zo-
sta³a pokonana, staliœmy siê
nowym ¿yciem! Ale teraz ten
charakter zostaje jeszcze bar-
dziej podkreœlony. To w³aœnie
w maju, w sposób szczególny
zatrzymujemy siê nad najwa¿-
niejsz¹ Tajemnic¹ naszej wia-
ry, niegasn¹cym Ÿród³em, z któ-
rego czerpaæ mo¿emy wieczne
szczêœcie – nad Eucharysti¹. Po-
eta ujmuje to s³owami: jak opo-
wiedzieæ Boga, mo¿e po prostu
po³o¿yæ Chleb na Stole i otwo-
rzyæ Ciszê (W. Bury³a). To w³a-
œnie w bia³ym kawa³ku Chleba,
Bóg zamkn¹³ Siebie dla nas,
z mi³oœci. I to podczas sprawowa-
nia Najœwiêtszej Ofiary, chce siê
spotkaæ z ka¿dym z nas, osobiœcie.
A teraz mamy tê mo¿liwoœæ, ¿eby
kontemplowaæ to Misterium Mi-
³oœci.

DA£EŒ WIECZNOŒCI SMAK CHLEBA, PANIE…
Dzielmy siê wiar¹ jak chlebem, dajmy œwiadectwo mi³oœci

Bóg ofiarowa³ nam siebie i my mamy siê Nim z ludŸmi dzieliæ

Przypatrzmy siê wiêc tym
szczególnym okazjom do zag³êbie-
nia siê w dar Eucharystii. Oto roz-
pocz¹³ siê okres Pierwszych Ko-
munii Œwiêtych, choæ w naszej
parafii ta uroczystoœæ odbêdzie siê
na pocz¹tku czerwca, niemniej
przygotowania ju¿ siê rozpoczy-
naj¹. To w³aœnie wtedy dzieci po
raz pierwszy w pe³ni uczestnicz¹
we Mszy Œwiêtej, przyjmuj¹ Cia-
³o Chrystusa. Przedziwne zjedno-
czenie siê z samym Zbawicielem!
Jest to wspania³y moment na
przypomnienie sobie swojej w³a-
snej Pierwszej Komunii. Która to
ju¿ rocznica? Co wtedy czu³em?
Co ta szczególna za¿y³oœæ z Bo-
giem zmieni³a we mnie? Spróbuj-
my sobie odpowiedzieæ na te py-

tania…
Maj to równie¿ czas wyj¹tko-

wy dla tych, którzy przygotowuj¹
siê do wy³¹cznej s³u¿by Bogu. Oto
zwykle wtedy nastêpuje ten naj-
wa¿niejszy moment – Œwiêcenia
Kap³añskie, a potem Msze Œwiê-
te Prymicyjne. W tym roku nasza
parafia bêdzie mia³a okazjê œwiê-
towaæ w sposób szczególny owo
spotykanie z Tajemnic¹ wieczno-
œci zamkniêtej w prostych znakach
chleba i wina, poniewa¿ nasz pa-
rafianin diakon Krzysztof Jankow-

ski, przyjmie œwiêcenia kap³añskie,
a w niedzielê, 29 maja, odprawi
Mszê œwiêt¹ Prymicyjn¹ u nas. Bez
Eucharystii nie ma kap³añstwa, nie
by³oby ono potrzebne! To przecie¿
kap³an zamyka w d³oni bia³y
chleb, ³amie Chrystusa, srebrzy-
sta kropla ³¹czy siê w krew, ¿ycie
rozkwita, na Jego pami¹tkê kre-
œli znak krzy¿a. I choæ najbli¿ej
dotyka Ona nowo wyœwiêconych
kap³anów, to jednak wszyscy
uczestniczymy w tej podnios³ej
chwili, ilekroæ gromadzimy siê na
Eucharystii.

Nie zapominajmy te¿, ¿e w tym
roku w maju wypada Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pañ-
skiej, czyli inaczej Bo¿e Cia³o. Jest
to szczyt kultu Eucharystycznego.

Najwiêksza manifestacja wiary
w to, ¿e Chrystus zosta³ z nami
a¿ do skoñczenia œwiata, tak,
jak nam to obieca³! Dla nas jest
to kolejna mo¿liwoœæ, aby po-
dziêkowaæ Bogu za tak wspa-
nia³y dar Jego obecnoœci, tak
bliskiej, ¿e przecie¿ mo¿na J¹
zniszczyæ jednym ruchem rêki,
Bóg jednak trwa! – jak zauwa-
¿a poeta.
Widzimy zatem, ¿e Koœció³

w miesi¹cu, który ca³ym sob¹ krzy-
czy ¿yciem, równie¿ zatrzymuje siê
nad Ÿród³em ¿ycia, i to tego nie-
przemijaj¹cego, wiecznego. Tym
Ÿród³em jest oczywiœcie Euchary-
stia. I choæ spotykamy siê z Ni¹
codziennie, to jednak spróbujmy
spojrzeæ na Ni¹ w nieco innym,
bardziej g³êbokim œwietle, wtedy
na pewno nam nie spowszednieje
i za ka¿dym razem bêdziemy od-
krywaæ J¹ na nowo…
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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 maj

Ogólna:
Aby we wszystkich krajach

œwiata kobiety by³y traktowane
z czci¹ i szacunkiem oraz by
doceniano ich niezbêdny wk³ad
w ¿ycie spo³eczne.

Misyjna:
Aby rozpowszechnia³ siê

w rodzinach, wspólnotach i gru-
pach zwyczaj odmawiania ró-
¿añca w intencji ewangelizacji
i pokoju.

MI£OSIERNI CZYNEM
Fragmenty Listu pasterskiego Episkopatu Polski
o pos³udze charytatywnej w Roku Mi³osierdzia

Umi³owani w Chrystusie Sio-
stry i Bracia,

prze¿ywamy Rok Mi³osierdzia,
którego jednym z celów jest o¿y-
wienie pos³ugi charytatywnej w
Koœciele. Papie¿ Franciszek w bul-
li Misericordiae Vultus skierowa³
do wiernych Koœcio³a gor¹cy apel:
„O jak¿e pragnê, aby nadchodz¹-
ce lata by³y naznaczone mi³osier-
dziem tak, byœmy wyszli na spo-
tkanie ka¿dej osoby, nios¹c dobroæ
i czu³oœæ Boga! Do wszystkich, tak
wierz¹cych jak i tych, którzy s¹
daleko, niech dotrze balsam mi³o-
sierdzia jako znak Królestwa Bo-
¿ego, które jest ju¿ obecne poœród
nas” (MV 5). Obowi¹zkiem Ko-
œcio³a nie jest wyrêczenie pañstwa
z opieki socjalnej nad ludŸmi po-
trzebuj¹cymi pomocy. Jednak lu-
dziom znajduj¹cym siê w trudnej
sytuacji Koœció³ stara siê nieœæ bal-
sam mi³osierdzia. Czyni to po-
przez g³oszenie Ewangelii mi³o-
sierdzia, wprowadzanie w do-
œwiadczenie Bo¿ej mi³oœci na dro-
dze pos³ugi sakramentalnej, ale
tak¿e poprzez adekwatne do po-
trzeb uczynki mi³osierdzia chrze-
œcijañskiego.

W Polsce wci¹¿
s¹ ludzie ubodzy

Trwaj¹ca ju¿ æwieræ wieku
transformacja spo³eczno-ustrojo-
wa i gospodarcza w Polsce nie
wszystkim obywatelom przynios³a
poprawê bytu. (...)

Miar¹ wartoœci systemu spo³ecz-
no-politycznego pañstwa jest tro-
ska o najs³absze ogniwo w spo³e-
czeñstwie. Dojrza³e spo³eczeñstwo
dba o wszystkich swoich cz³on-
ków, wspiera s³abych i stwarza dla
nich szanse rozwojowe. Pomoc
ludziom potrzebuj¹cym jest zada-

niem nie tylko w³adz pañstwo-
wych i samorz¹dowych, lecz tak-
¿e organizacji non-profit, które s¹
wiarygodnym miernikiem rozwo-
ju spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Zakres ubóstwa w Polsce jest rów-
nie¿ du¿ym wyzwaniem dla Ko-
œcio³a, który poprzez swoje insty-
tucje, zw³aszcza parafie, zakony,
Caritas, Dzie³o Nowego Tysi¹cle-
cia oraz inne stowarzyszenia i fun-
dacje, ale tak¿e przez bezpoœred-
nie dzia³anie swoich wyznawców
spieszy z pomoc¹ ludziom potrze-
buj¹cym. Skala ubóstwa w spo³e-
czeñstwie polskim pokazuje, jak
bardzo potrzebne jest zaanga¿o-
wanie charytatywne Koœcio³a.

G³ównym celem misji Koœcio³a
jest wprowadzenie wiernych do
wspólnoty Bosko-ludzkiej mi³oœci
oraz sta³e ich wspieranie, by w tej
wspólnocie wytrwali a¿ do œmier-
ci i przejœcia do krainy wiecznej
mi³oœci, gdzie „nie bêd¹ ju¿ ³ak-
n¹æ ani nie bêd¹ ju¿ pragn¹æ, […]
bo paœæ ich bêdzie Baranek” (Ap
7,16-17). Przechodz¹c wiêc w
tym roku Jubileuszu Mi³osierdzia
przez drzwi koœcio³ów stacyjnych,
modlimy siê nie tylko o zyskanie
odpustu zupe³nego dla zg³adzenia
zaci¹gniêtych przez nas win i kar,
ale tak¿e o to, by brama roku ju-
bileuszowego okaza³a siê dla nas
bram¹ mi³osierdzia. ¯eby tak siê
sta³o, nale¿y pe³niæ mi³osierdzie
nie tylko s³owem i modlitw¹, lecz
przede wszystkim czynem, bo jak
zapewnia nas sam Zbawiciel: „B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem
oni mi³osierdzia dost¹pi¹” (Mt
5,7).

Chrzeœcijañska caritas
Papie¿ Benedykt XVI w Ency-

klice Caritas in veritate odda³ isto-
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tê caritas chrzeœcijañskiej w na-
stêpuj¹cych s³owach: „Caritas to
mi³oœæ przyjêta i darowana. Jest
ona «³ask¹». Jej Ÿród³em jest kry-
nicznie czysta mi³oœæ Ojca do
Syna, w Duchu Œwiêtym. To mi-
³oœæ, któr¹ Syn wylewa na nas.
To mi³oœæ stwórcza, dziêki której
istniejemy; to mi³oœæ odkupieñcza,
dziêki której jesteœmy nowym
stworzeniem. Mi³oœæ objawiona i
urzeczywistniona przez Chrystu-
sa (por. J 13, 1) oraz «rozlana w
sercach naszych przez Ducha
Œwiêtego» (Rz 5, 5). Powo³anie
do mi³oœci ka¿dego chrzeœcijani-
na ma zatem sw¹ podstawê we
wszystko ogarniaj¹cej mi³oœci
Boga do ludzi, którzy s¹ zobowi¹-
zani na tê mi³oœæ odpowiedzieæ i
rozszerzaæ j¹ w œwiecie. Najlep-
szym œwiadectwem o mi³oœci Bo-
¿ej w ¿yciu doczesnym jest mi³oœæ
bliŸniego (por. 1 J 4, 20), a jej
szczególnym przejawem jest po-
s³uga charytatywna, któr¹ Koœció³
od pocz¹tku uwa¿a³ za swoje pra-
wo i niezbywalny obowi¹zek”.

Koœció³ w Polsce, wierny mi-
³oœci, jak¹ Bóg rozla³ w naszych
sercach przed tysi¹cem lat w mo-
mencie Chrztu, podejmuje wy-
zwanie wynikaj¹ce z wielorakich
przejawów biedy materialnej,
spo³ecznej i duchowej. Dzieli siê
mi³oœci¹, która ma swoje Ÿród³o
w Bogu i przyjmuje ró¿ne formy
mi³oœci bliŸniego, pomocy chary-
tatywnej, obejmuj¹cej nie tylko
swoich wiernych, ale tak¿e po-
trzebuj¹cych braci i siostry w in-
nych krajach, nie pomijaj¹c tak-
¿e wyznawców innych wyznañ i
religii. Koœció³ w Polsce stara siê
rozwijaæ spontaniczne i zorgani-
zowane formy pomocy potrzebu-
j¹cym, pamiêtaj¹c przy tym, ¿e
najwiêksz¹ bied¹ cz³owieka jest
brak wiary w Boga, który „jest
mi³oœci¹” (1 J 4, 8).

W pos³udze charytatywnej Ko-
œció³ stara siê byæ dla œwiata zna-
kiem tej mi³oœci, któr¹ jest ¿ywy

Chrystus. Dlatego postrzega cel tej
dzia³alnoœci nie tylko we wspoma-
ganiu cz³owieka w biedzie docze-
snej, lecz we wskazywaniu mu
nadprzyrodzonego Ÿród³a mi³oœci.
Pos³uga mi³oœci w Koœciele ma na
uwadze obronê wolnoœci i godno-
œci cz³owieka. Polega na przywra-
caniu wolnoœci utraconej na sku-
tek zgubnych na³ogów lub z³ych
decyzji cz³owieka. Koœció³ przez
pos³ugê mi³oœci stara siê tak¿e
chroniæ zagro¿on¹ godnoœæ cz³o-
wieka w podesz³ym wieku, chore-
go, niepe³nosprawnego, samotne-
go, uzale¿nionego lub wykluczo-
nego spo³ecznie, a tak¿e tego jesz-
cze nienarodzonego.

Wiara wyra¿a siê
w czynach

W ponad tysi¹cletniej historii
naszego narodu Koœció³ zapocz¹t-
kowa³ bezinteresown¹ pomoc bliŸ-
niemu i mimo zmieniaj¹cych siê
warunków kontynuuje dzie³a mi-
³osierdzia. W Polsce Koœció³ pro-
wadzi obecnie ponad 800 chary-
tatywnych instytucji, które reali-
zuj¹ ponad 5 tysiêcy ró¿nego ro-
dzaju dzie³ charytatywnych. Dzie-
³a te prowadz¹ diecezje, ¿eñskie i
mêskie zakony, parafie jak rów-
nie¿ katolicy œwieccy w formie
ró¿nego rodzaju fundacji i stowa-
rzyszeñ. Te dzie³a powstaj¹ dziêki
zaanga¿owaniu i pracy konkret-
nych ludzi Koœcio³a, którzy nieraz
ca³e swoje ¿ycie poœwiêcaj¹ pos³u-
dze charytatywnej. W dzie³a mi³o-
sierdzia jest zaanga¿owanych po-
nad 30 tys. pracowników instytu-
cji charytatywnych. Wœród nich s¹
ksiê¿a, osoby konsekrowane i
œwieccy, którzy razem z ponad 80
tysi¹cami wolontariuszy pracuj¹ w
koœcielnych hospicjach, noclegow-
niach, wydaj¹ posi³ki, opiekuj¹ siê
dzieæmi, osobami starszymi, uza-
le¿nionymi oraz niepe³nosprawny-
mi. Poprzez wsparcie finansowe
w ich mi³osiernej pos³udze uczest-
niczy ca³y Koœció³ i obejmuje po-
moc¹ 3 miliony potrzebuj¹cych.

Na szczególn¹ uwagê zas³ugu-
je mi³osierdzie œwiadczone tym,
których mamy wokó³ siebie. Dla-
tego tak cenne s¹ wszelkie inicja-
tywy pomocowe podejmowane w
naszych parafiach, takie jak roz-
noszenie Komunii œw. chorym,
odwiedzanie i pomoc pielêgnacyj-
na chorym, przygotowywanie pa-
czek dla ubogich rodzin, wydawa-
nie posi³ków, odzie¿y, butów, itp.
Dziêki ponad 60 tysi¹com orga-
nizacji dzia³aj¹cym w parafiach
pomoc charytatywna dociera do
ponad pó³ miliona osób. W tych
wspólnotach ludzie potrzebuj¹cy
znajduj¹ duchowe i moralne
wsparcie.

Budowanie Koœcio³a jako
wspólnoty mi³oœci braterskiej i
wzajemnej solidarnoœci to wielkie
zadanie uczniów Chrystusa. Re-
alizacja tego zadania wymaga od
wszystkich ludzi Koœcio³a – jak
uczy³ przed laty œw. Jan Pawe³ II
– otwartoœci na dar Bo¿ej mi³oœci
oraz poszerzenia swojej „wyobraŸ-
ni mi³osierdzia, której przejawem
bêdzie nie tyle i nie tylko skutecz-
noœæ pomocy, ale zdolnoœæ bycia
bliŸnim dla cierpi¹cego cz³owieka,
solidaryzowania siê z nim tak, aby
gest pomocy nie by³ odczuwany
jako poni¿aj¹ca ja³mu¿na, ale jako
œwiadectwo braterskiej wspólno-
ty dóbr” (Novo Millennio Ineun-
te, 50). Papie¿ Franciszek dopo-
wiada dziœ, i¿ mi³osierdzie stano-
wi istotê Ewangelii, a przez to tak-
¿e naszej wiary, poniewa¿ mi³o-
sierdzie jest „si³¹, która zwyciê¿a
wszystko, która wype³nia serce
mi³oœci¹ i pociesza przebaczeniem”
(Misericordia Vultus 6).

Instytucjom i wszystkim zaan-
ga¿owanym w dzie³a charytatyw-
ne, pracownikom i wolontariu-
szom oraz wszystkim ludziom do-
brej woli udzielamy pasterskiego
b³ogos³awieñstwa.

15 kwietnia 2016 r.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. GRZEGORZ WIELKI(540-604)

Œwiêtymi s¹ jego rodzi-
ce: Gordian i Sylwia.
I ciotki: Forsylia i Emilia-
na. Wychowywa³ siê w pa-
³acu, jednak Rzym, oblega-
ny ci¹gle przez pogan, nie
by³ wówczas spokojnym
miastem. O karierê nie mu-
sia³ siê martwiæ. By³ zdol-
ny, wykszta³cony i bogaty.
Urz¹d namiestnika, jaki mu
powierzono, sprawowa³
z godnoœci¹. Wielu mu za-
zdroœci³o. On tymczasem –
po czterech latach rz¹dów
– powiedzia³ z uœmiechem:
Grazie (czytaj: gracje), czy-
li: Dziêkujê i zaszy³ siê –
uwaga – za murami klasz-
toru benedyktynów. Bo mu
dokuczano, ¿e Ÿle rz¹dzi? Przeciw-
nie, by³ super pod ka¿dym wzglê-
dem. Tyle, ¿e nie by³ szczêœliwy.
U benedyktynów te¿ by³ super,
i by³ w dodatku super szczêœliwy,
ale nie pozwolono mu cieszyæ siê
tym szczêœciem d³ugo. Mia³ trzy-
dzieœci siedem lat, kiedy papie¿ Pe-
lagiusz II wys³a³ go do Konstanty-
nopola, stolicy Cesarstwa
Wschodniorzymskiego, zwanego
równie¿ Bizancjum, w charakte-
rze pos³a. Grzegorz, owszem, po-
jecha³, ale po kapi¹cych z³otem
cesarskich komnatach nadal cho-
dzi³ w ubogim stroju mnicha. Ofi-
cjalnie ³agodzi³ konflikty, a nieofi-

cjalnie uczy³ siê jêzyka greckiego.
A ¿e okaza³ siê przy tym super
dyplomat¹, papie¿ mianowa³ go,
no có¿ – swoim sekretarzem i do-
radc¹! Niejeden marzy³ o takim
awansie, lecz Grzegorz… Wola³
¿yæ w klasztorze? Pewnie. Nie
mia³ jednak wyboru. Pociesza³ siê
wiêc myœl¹, ¿e wróci tam po
œmierci Pelagiusza. Liczy³ na to,
¿e nowy papie¿ uwolni go od œwia-
towych obowi¹zków, tymczasem
– nie zgadniesz – na papie¿a wy-
brano w³aœnie jego! I to jednog³o-
œnie. Próbowa³ siê broniæ, ale na
pró¿no. Zosta³ wiêc pierwszym
w historii papie¿em – zakonnikiem

i pierwszym w historii pa-
pie¿em, który nie u¿ywa³
¿adnych wznios³ych tytu-
³ów. Pokor¹ porusza³ po-
dobno nawet serca wro-
gów. By³ mistrzem dialo-
gu i cz³owiekiem odwa¿-
nego ducha. Przeprowa-
dzi³ masê m¹drych re-
form i umocni³ zagro¿on¹
pozycjê Koœcio³a. I dlate-
go nazywany jest teraz
Wielkim? W³aœnie dlate-
go.

S³ysza³eœ o Mszy Œwiê-
tej gregoriañskiej? Z t¹
Msz¹ to by³o tak. Zmar³
kiedyœ mnich, przy któ-
rym znaleziono pieni¹dze.
Grzegorz tak siê tym

wnerwi³, ¿e kaza³ go pochowaæ
za karê poza klasztorem. ¯al mu
by³o jednak jego duszy, poleci³
wiêc braciom odprawiæ w jego in-
tencji trzydzieœci Mszy Œwiêtych.
Od tej pory odprawia siê je za du-
sze wszystkich, którym nie zawsze
by³o po drodze do cnotliwego
¿ycia.

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

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

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 13 maja 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 majowa” (termin: pi¹tek 13 maja).

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

KRZY¯ÓWKA  MAJOWA
Okreœlenia
1) Kwiat – symbol czystoœci
2) Kwitn¹ w maju
3) Og³oszona 3 maja
4) Obchodzi œwiêto 26 maja
5) Msza odprawiana przez wielu ksiê¿y
    jednoczeœnie
6) Obecna pora roku
7) Strój lektora
8) W czasie Bo¿ego Cia³a
9) Pierwsza msza œwiêta
     nowowyœwiêconego ksiêdza
10) Aposto³, którego wspominamy
     14 maja
11) Instytucja charytatywna Koœcio³a
12) Msza œwiêta
13) Chroni przed napaœci¹
14) Stolica Polski
15) Pierwsza …
16) Koñczy modlitwê

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i wpisz okreœlenia. W szarych polach powstanie has³o, które wpisz na kupon
konkursowy.
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INTENCJE MSZALNE
1 maja, niedziela – VI niedziela wielkanocna                                                                                                                   *

800 + Czes³aw (m) Miko³ajczyk – 2 rocznica œmierci; ++ z rodziny
900 + Jan Przyjemski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Aniela, Franciszek (m) Kajda; ++ Weronika, Henryk (m) Klupczyñscy; ++ Michalina, Jan Z¹bek; ++ Weronika,

  Stanis³aw (m) Stepukanis
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Kazimierz, Józef (m), Jan Grabarek
2000 ++ Kazimiera (f), Tomasz Lipiñscy

2 maja, poniedzia³ek – œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a                                                                                  *
900

1800

3 maja, wtorek – NMP Królowej Polski, g³ównej patronki Polski                                                                                          *
800 ++ z rodzin Olejnik: Stanis³aw (m), Genowefa, Stanis³aw (m), Tadeusz, Marianna, Antonina
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Cecylia, Mieczys³aw (m) Tarasiewicz
1200 O pokój na œwiecie
1800 ++ Rodzice: Stanis³awa (f), Tadeusz, Rozalia, Franciszek (m)

4 maja, œroda – œw. Floriana, mêczennika                                                                                                                       *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
5 maja, czwartek                                                                                                                                                                  *

900

1800 + Mieczys³aw (m) ¯urawiñski
6 maja, pi¹tek – œw. Aposto³ów Filipa i Jakuba                                                                                                                                        *

900 + Jan Brzeziñski
1800 Ró¿a Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej

7 maja, sobota                                                                                                                                                                   *
900 ++ Stanis³aw (m), Wiktoria Pasternak; ++ z rodziny Pasternak
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Justyny w 10 rocznicê urodzin oraz dla rodziców Anny i Bogumi³a

8 maja, niedziela – Wniebowst¹pienie Pañskie                                                                                                            *
800 + Kazimierz Machoñ – 14 rocznica œmierci
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Florian – 13 r. œm.; ++ Stanis³aw (m), Stanis³aw (m), Dariusz; ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich, Bagiñskich
1200 W intencji Parafian
1800 + Boles³aw (m) Jaworski
2000 + Wac³awa (f) ¯arczyñska – 1 rocznica œmierci; ++ z rodzin ¯arczyñskich, Jarosiñskich

9 maja, poniedzia³ek – œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski                                                *
900

1800 Ró¿a œwiêtego Symeona
10 maja, wtorek                                                                                                                                                            *

900

1800 ++ Zofia, Stanis³aw (m) PaŸdzior
11 maja, œroda                                                                                                      *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
12 maja, czwartek                                                                                                 *

900 + Boles³aw (m) – 26 rocznica œmierci
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominika (m) w 27 rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski

13 maja, pi¹tek                                                                                                                                                             *
900

1800 + Maciej; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ Alfreda (f), Izydor, Bogdan, Józef (m); ++ z rodziny
2000 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla El¿biety Marko, jej mê¿a i dzieci

14 maja, sobota – œw. Macieja, Aposto³a                                                                                                                           *
900 + Wioletta DroŸdzik; + Jakub Tomczyk;++ Mieczys³aw (m), Milada Szymañscy
1800 + Lucjan Po³aczewski – 2 rocznica œmierci; ++ Zofia, Jan, Zbigniew (m), Jan Œwiderscy

15 maja, niedziela – Zes³anie Ducha Œwiêtego                                                                                                                  *
800 + Zofia
900 ++ Zofia, Szczepan £aŸniowscy; ++ Rozalia, Kazimierz (m), Franciszka (f), Jan PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzynca
10 maja (wtorek)

po Mszy œw. na godz. 1800
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1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz opiekê Matki Bo¿ej dla wnuków: Darii, Mateusza, Neli, Krzysia, Micha³ka
          i Dominika oraz ich rodziców i córki Ani
1200 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Macieja w 3 rocznicê urodzin oraz dla Szymona w 6 rocznicê urodzin i dla ich rodziców
1800 ++ z rodziny Kiciñskich
2000 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Jakuba Bêdkowskiego w 18 rocznicê urodzin oraz o potrzebne ³aski dla jego sióstr i rodziców

16 maja, poniedzia³ek – NMP Matki Koœcio³a                                                                                                           *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zofii Œwiderskiej
1800 ++ Marta, Zygmunt, Jerzy Krzemieñ; + Barbara Kasprzak

17 maja, wtorek                                                                                                                                                                *
900 ++ Zofia, Andrzej, Jan
1800 + Jolanta Jad³owska

18 maja, œroda                                                                                                                                                                      *
900 + Marian Z¹bek – 2 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Rodzeñstwo
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

19 maja, czwartek – Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana                                                                    *
900 W intencji Bogu wiadomej
1800 + Agnieszka Janczura; ++ z rodziny

20 maja, pi¹tek                                                                                                                                                                 *
900 W intencji Parafian
1800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ Tadeusz, Aleksander (m) M¹czka

21 maja, sobota – œw. Jana Nepomucena, kap³ana i mêczennika                                                                                      *
900 + Cecylia RzeŸnik – 4 rocznica œmierci; ++ Ludwik (m), Ludos³awa (f), Józef (m)
1800 ++ Rodzice: Stefan, Stefania Jêdrzejczyk; + Brat: Pawe³ Jêdzrzejczyk

22 maja, niedziela – Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy                                                                                                *
800 ++ Teresa, Marian Waszak; + Wanda Puchalska
900 O zdrowie dla Marka i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ks. Bogus³awa Sawaryna w 30. rocznicê œwiêceñ
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³og. oraz opiekê Matki Bo¿ej dla Alicji w 55. rocznicê urodzin – intencja od wnucz¹t i córek z rodzin¹
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jana w 80. rocznicê urodzin z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
1800 + Marian Kiciñski – 20 rocznica œmierci
2000 ++ Kazimierz (m), Bo¿ena Jakubowscy; ++ z rodzin Strzeleckich, Jakubowskich

23 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                                           *
900 W intencji Parafian
1800 ++ Jan, Katarzyna Jasina; ++ z rodziny Jasina; ++ Marcin, Maria Naprawa, ++ z rodziny Naprawa

24 maja, wtorek – NMP Wspomo¿ycielki Wiernych                                                                                                          *
900

1800 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Antoni, Janina, Antoni, Lidia Drelichowscy
25 maja, œroda                                                                                                                                                                  *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
26 maja, czwartek – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa                                                                       *

800

900 ++ Longin, Maria Mazurek; + z rodzin Mazurek i Bia³odziej
1000 W intencji Parafian
1200

1800 W intencji wszystkich Mam
27 maja, pi¹tek                                                                                                                                                                  *

900 ++ Stanis³awa (f), Ireneusz, Franciszka (f), Józef (m), Marzenna, Czes³aw (m) Ho³ub
1800 + Tadeusz Karpio; ++ Rodzice, Siostra

28 maja, sobota                                                                                                                                                             *
900 ++ Kazimiera (f), Roman PaŸdzior
1800 ++ Mieczys³aw (m), Jan, Janina PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek

29 maja, niedziela – IX niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                 *
800 + Maria Marko
900 + Prakseda Szyrner; ++ z rodzin Szyrner, Kaczmarek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 Msza œwiêta prymicyjna ks. Krzysztofa Jankowskiego
1800 W intencji Parafian
2000 ++ Anna, Edward Kubiak

30 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900 ++ Marian Huminiak – 15 rocz. œm.; ++ Rodzice: Rudolf, Stefania; ++ Aleksander (m), W³adys³aw (m), Marek, Krzysztof
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Andrzeja Wrony w 52. rocznicê urodzin

31 maja, wtorek – Nawiedzenie NMP                                                                                                                              *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krystyny i Stanis³awa w 41. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski i z podziêko-
      waniem za dotychczasow¹ opiekê
1800 + Pawe³ – 10 miesiêcy po œmierci; ++ Antoni, Rozalia; ++ z rodzin Grobelnych, Ziemblickich, Rudników
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KRONIKA PARAFIALNA
W kwietniu przez sakrament

Chrztu œwiêtego do wspólnoty pa-
rafialnej zosta³y przyjête dzieci:

JFilip SKU£A
Adam PIOTROWIAK
Katarzyna Z¥BEK

W kwietniu zmarli

+ Józefa GOLINA
+ Cecylia ŒWICA

Módlmy siê o Niebo dla nich.

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

Zapraszamy wszystkich chêtnych

26 maja – Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o)

procesja do czterech o³tarzy
po Mszy œw. na godz. 1000

Nabo¿eñstwo Fatimskie
Od maja do paŸdziernika, czyli przez szeœæ kolejnych miesiêcy, w wielu parafiach i oœrodkach religij-

nych, mo¿emy uczestniczyæ w nabo¿eñstwach fatimskich. Nabo¿eñstwa te zwane s¹ te¿ Ró¿añcem Pokut-
nym, gdy¿ odprawianych s¹ w odpowiedzi na wezwanie Matki Bo¿ej do modlitwy ró¿añcowej i czynienia
pokuty za grzeszników.

Wezwanie Maryi, skierowane podczas objawieñ w 1917 roku do trojga portugalskich dzieci – £ucji,
Hiacynty i Franciszka, poprzedzone by³o spotkaniami z Anio³em Pokoju, który uczy³ dzieci modlitwy za
tych, którzy nie wierz¹ i nie wielbi¹ Boga; wzywa³ ich do sk³adania ofiar ze swoich codziennych cierpieñ;
uczy³ modlitwy uwielbienia Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie i udzieli³ im komunii œwiêtej.

Ju¿ nied³ugo – 13 maja, po wieczornej Mszy œwiêtej, wyruszmy z procesj¹ za figur¹ Matki Bo¿ej
Fatimskiej. Trzymaj¹c zapalone œwiece w jednej rêce, a w drugiej ró¿aniec – czyñmy pokutê, módlmy siê
s³owami tajemnic ró¿añcowych. Na zakoñczenie ka¿dej dziesi¹tki powiedzmy fatimski akt strzelisty –
modlitwê, któr¹ Maryja przekaza³a dzieciom – O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego, zaprowadŸ wszystkie dusze do nieba i dopomó¿ szczególnie tym, którzy najbar-
dziej potrzebuj¹ Twojego mi³osierdzia.
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