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Zapraszamy na nabo¿eñstwa majowe
dzieci na godz. 1700, wszystkich na godz. 1730

w niedziele wszystkich na godz. 1730

kapliczka przy ul. Grabowej – godz. 1900
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S³owa piosenki opowiadaj¹
o kapliczce: W ciszy leœnej zagu-
biona, stoisz poœród wrzosów. O
kapliczko bia³obrzoza, domku
modlitw mych. O Madonno za-
dumana, Panno Jasnooka,
w d³oniach niosê Ci modlitwê…
Takich kapliczek na mapie Polski
jest bardzo du¿o. Dziœ chcê zapro-
siæ do mojego ukochanego Trój-
miasta, a dok³adniej do Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego,
gdzie na leœnym wzgórzu, prawie
od 250 lat, nad ludŸmi czuwa
Matka Boska Matemblewska.
Znam to miejsce bardzo dobrze,
poniewa¿ od dzieciñstwa jeŸdzi³am
na wakacje do Gdañska. Zawsze
jedna niedziela by³a spêdzona w³a-
œnie tam, przy cudownej figurze
Matki Boskiej Matemblewskiej.
W miarê up³ywu lat widzia³am, jak
to miejsce siê zmienia³o. Jak ze
zwyk³ej, cichej, „zagubionej” ka-
pliczki powstawa³o wspania³e
sanktuarium, miejsce modlitwy
i schronienia, które jest celem wie-
lu p¹tników – kobiet, ma³¿eñstw,
rodzin, dzieci oraz grup zorgani-
zowanych.

Powstanie sanktuarium jest
zwi¹zane z legend¹, od lat prze-
kazywan¹ przez ludzi. Dawno,
dawno temu, pewien stolarz,
mieszkaniec Matarni, podczas
mroŸnej zimy wybra³ siê pieszo do
odleg³ego o 10 kilometrów Gdañ-
ska, aby sprowadziæ lekarza do
spodziewaj¹cej siê dziecka ¿ony,
której stan zdrowia bardzo siê
pogorszy³. Warunki pogodowe sta-
wa³y siê coraz trudniejsze. Obni-
¿aj¹ca siê temperatura i zamieæ
odbiera³y mu si³y. Mê¿czyzna by³
coraz s³abszy, a¿ w koñcu upad³

z wycieñczenia. Zatroskany bar-
dzo o ¿onê, zacz¹³ siê gorliwie mo-
dliæ, b³agaj¹c Boga o pomoc i ra-
tunek dla ¿ony, jeszcze nienaro-
dzonego dziecka i siebie.

Wtem, przed jego oczami po-
jawi³a siê postaæ piêknej, brze-
miennej Niewiasty w promieniach
niezwyk³ej poœwiaty. Powiedzia³a
¿arliwie modl¹cemu siê mê¿czyŸ-
nie, ¿eby wraca³ do domu, bo jego
¿ona szczêœliwie urodzi³a syna
i oboje dobrze siê czuj¹. Zbieraj¹c
wszystkie si³y wróci³ do domu.
Bardzo siê ucieszy³, gdy okaza³o
siê, ¿e to co us³ysza³ od Piêknej
Pani, okaza³o siê prawd¹.

Kilka dni póŸniej stolarz opo-
wiedzia³ o tym niesamowitym
wydarzeniu cystersom, którzy
uznali jego opowieœæ za wiary-
godn¹. Aby je upamiêtniæ i uczciæ,
postanowili wystawiæ kapliczkê
w miejscu wskazanym przez sto-
larza. W tym celu zlecili wykona-
nie drewnianej figury, wed³ug opi-
su podanego przez mê¿czyznê.
Jak to bywa w ¿yciu, wiadomoœci
szybko siê rozchodz¹. Coraz licz-
niej ludzie zaczêli przychodziæ do
tego cudownego miejsca objawie-
nia. W szczególnoœci kobiety, któ-
re nie mog³y urodziæ dzieci lub spo-
dziewa³y siê potomstwa. Zgodnie
z panuj¹cym zwyczajem, przyno-
si³y ze swoich gospodarstw w wo-
reczkach ziemiê, usypuj¹c z cza-
sem kopiec. Na szczycie powsta-
³ego wzgórza, poœrodku œródleœnej
i uroczej doliny w Matemblewie,
cystersi wznieœli drewnian¹ ka-
pliczkê, a w niej umieœcili figurê
Maryi.

Dziœ kapliczka stoi na tym sa-
mym kopcu, jest murowana, ale

figura Matki Bo¿ej Brzemiennej
oryginalna. Wzgórze poroœniête
jest lipami i modrzewiami, które
pamiêtaj¹ czasy niesamowitego

spotkania. Na dachu kaplicy jest
umocowana chor¹giewka z wyry-
tym monogramem „MARYJA”
i rokiem zdarzenia 1769. Takie
amfiteatralne usytuowanie kapli-
cy zosta³o w XVIII wieku bardzo
dobrze przemyœlane przez cyster-
sów. Ju¿ wtedy przewidzieli oni,
¿e bêdzie to miejsce kultu maryj-
nego.

Sama  figura Matki Bo¿ej Brze-
miennej jest wykonana z drzewa
modrzewiowego przez nieznane-
go artystê. Przedstawia postaæ
brzemiennej niewiasty obleczonej
w s³oñce – czyli nosz¹cej pod
swym sercem Chrystusa – S³oñce
Œwiata. Ubrana jest w czerwon¹
sukienkê. Praw¹ rêk¹ przytrzymu-
je na piersi ciemnoniebiesk¹ sza-
tê (szal), która siêga kolan. Zamy-
œlona twarz Madonny skupia
wzrok na przymkniêtych, zamy-
œlonych oczach. G³owê zdobi
ma³a, z³ota korona – symbol kró-
lewskiej godnoœci. Wokó³ g³owy
widnieje „wieniec z gwiazd dwu-
nastu”. Dwanaœcie gwiazd ozna-
cza pokolenia Izraela i aposto³ów.
W lewej rêce Maryja trzyma bia³¹
liliê – symbol dziewictwa, czysto-
œci i niewinnoœci. Jej stopy s¹ bose.
Prawa jest wsparta na pó³ksiê¿y-
cu. Ksiê¿yc pod stopami jest sym-
bolem Niepokalanego Poczêcia

W CISZY LEŒNEJ ZAGUBIONA– ZAPROSZENIE DO MATEMBLEWA
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i przezwyciê¿enia znikomoœci
œwiata doczesnego. Lew¹ stop¹
Maryja mia¿d¿y g³owê wê¿a, czy-
li szatana, kusiciela. Maryja sta³a
siê Matk¹ Zbawiciela, który star³
g³owê odwiecznego wroga. Ca³a
postaæ promieniuje subtelnym uro-
kiem brzemiennej kobiety.

Jak ju¿ wspomnia³am, najpraw-
dopodobniej kapliczka zosta³a za-
projektowana w XVIII wieku przez
cystersów, aby w przysz³oœci staæ
siê sanktuarium. Wspó³czeœnie
ksiê¿a dbaj¹, aby kult Matki Bo-
¿ej Brzemiennej rozpala³ ludzkie
serca i czyny. W obrêbie sanktu-
arium wybudowany zosta³ wielki
koœció³, w którym systematycznie
s¹ odprawiane msze i ró¿ne na-
bo¿eñstwa. Charakterystyczne dla
tego miejsca jest nabo¿eñstwo do
Matki Bo¿ej Brzemiennej. Ponad-
to, we wskazanych godzinach
mo¿na przyjœæ i adorowaæ Naj-
œwiêtszy Sakrament.  Wykorzystu-
j¹c walory przyrodnicze Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego,
mo¿na wytyczonym szlakiem
przejœæ i odprawiæ Drogê Krzy-
¿ow¹. W tym magicznym miejscu
– czas cudownie spowalnia. Na-

k³ania to cz³owieka do przemyœleñ,
czy zatopienia siê w modlitwie.

Na schronienie, pod czujn¹
opiek¹ Matki Bo¿ej, mog¹ liczyæ
skrzywdzone przez los kobiety
z dzieæmi. Diecezjalny Dom Sa-
motnej Matki – to wotum wdziêcz-
noœci ca³ej Archidiecezji za
pierwsz¹ wizytê Jana Paw³a II
w Gdañsku. Utworzona tam Kal-
waria, to pami¹tka Jego drugiej
wizyty w Trójmieœcie.

Sanktuarium wi¹¿e siê z osob¹
Jana Paw³a II jeszcze w jeden spo-
sób. Na piêknych zielonych tere-
nach znajduj¹ siê, wykonane
z drewna, elementy papieskiego
o³tarza z sopockiego hipodromu
z 1999 r. Wielkim wyró¿nieniem
i ³ask¹ jest zatrzymanie siê Ojca
Œwiêtego przy Figurze Matki Bo-
¿ej Brzemiennej i wypowiedzenie
s³ów b³ogos³awieñstwa i zawierze-
nia ca³ego dzie³a opiece Œwiêtej
Rodziny.

Z si³y tego sanktuarium korzy-
staj¹ wszyscy, którzy przybywaj¹
do tego miejsca z nadziej¹ na
stworzenie pe³nej rodziny – zroz-
paczeni, pok³adaj¹cy w Matce
Bo¿ej ostatni¹ nadziejê. Przyby-
waj¹ tutaj rodzice z „cudownie
wymodlonymi” dzieæmi, aby po-
dziêkowaæ Bogu i Jego Matce za
³aski i b³ogos³awieñstwo.

Wielu, w darze serca, przy³¹-
cza siê do ogromnej rodziny du-
chowej –  adopcji serca oraz ad-
opcji dziecka poczêtego. Szcze-
gólnie w tym miejscu ich modli-
twy nabieraj¹ niezwyk³ej mocy,
gdzie ³aska bo¿a przemienia ludz-
kie serca.

Przy koœciele znajduje siê Dom
Pielgrzyma, gdzie po prze¿yciach
duchowych mo¿na odpocz¹æ, po-
siliæ siê oraz zakupiæ pami¹tki.

Zbli¿a siê Dzieñ Matki i Dzieñ
Dziecka. £aska macierzyñstwa,
rodzicielstwa jest wyj¹tkowym
darem. Warto w swoich modli-
twach dziêkowaæ Bogu za swoje
dzieci oraz za siebie – rodziców.
Ka¿dy rodzic wie, jak trudnym
zadaniem jest wychowywanie
dzieci. Nie zapominajmy o tych,
którym ¿ycie nie u³o¿y³o siê szczê-
œliwie – o samotnych rodzicach,
sierotach spo³ecznych i osieroco-
nych dzieciach. Polecajmy w mo-
dlitwach Bogu i Matce Bo¿ej
Brzemiennej kobiety, które chc¹
byæ matkami. Pomog¹ nam s³o-
wa modlitw, które s¹ dostêpne
w sanktuarium. Jedn¹ z nich za-
mieszczam poni¿ej.

Zapraszam do odszukania za-
gubionej w leœnej ciszy kapliczki
w Gdañsku-Matemblewie.

El¿bieta Hoffmann-Guzik

MODLITWA DO MATKI BO¯EJ BRZEMIENNEJ
Cudowna Matemblewska Pani!
Tyœ najwiêksz¹ po Bogu nasz¹ pociech¹.
Zbli¿amy siê do Ciebie z ca³¹ nasz¹ ufnoœci¹,
jak dzieci do Matki przychodzimy do Ciebie,
korzymy siê przed Tob¹, b³agaj¹c o pomoc Maryjo!
Tyle cudów zdzia³a³aœ na tym miejscu przez siebie wybranym,
tylu nieszczêœliwych wys³ucha³aœ i uleczy³aœ ich z chorób duszy i cia³a,
tylu rodzinom da³aœ upragnione dziecko.
Matko Matemblewska!
B¹dŸ si³¹ dla matek oczekuj¹cych potomstwa,
by nie lêka³y siê trudów macierzyñstwa.
WeŸ w opiekê nasze rodziny i prowadŸ je do swego Syna,
który z Ojcem i Duchem Œwiêtym ¿yje i króluje
na wieki wieków. Amen.
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Drodzy Wspó³parafianie!
Kiedy 2 lata temu Papie¿ Fran-

ciszek og³osi³ sw¹ ekologiczn¹
Encyklikê Laudato si, ca³y niemal
œwiat z namaszczeniem i zachwy-
tem studiowa³ to orêdzie podkre-
œlaj¹c odkrywcze spojrzenie na
sprawy œrodowiska i na ogromn¹
odpowiedzialnoœæ spoczywaj¹c¹
na cz³owieku – centralnej postaci
Stworzenia.

l wtedy mnie zrobi³o siê jakby
troszkê smutno. Czy¿by wielki
mi³oœnik przyrody œw. Jan Pawe³
II przez 27 lat pontyfikatu milcza³
w sprawie ekologicznej? Nic po-
dobnego! Wystarczy pomyszkowaæ
w sieci.  Np. Ka¿dy cz³owiek ma
obowi¹zek wystrzegaæ siê takich
inicjatyw i czynów, które mog³y-
by przynosiæ szkodê œrodowisku
naturalnemu – mówi³ podczas
Mszy œw. dla leœników w 1987
roku w Val Visdente. Albo jeszcze
cytat z Encykliki Redemptor Ho-
minis: Tymczasem Stwórca
chcia³, aby cz³owiek obcowa³
z przyrod¹ jako jej rozumny i szla-
chetny „pan” i „stró¿”, a nie jako
bezwzglêdny „eksploatator”.

Papie¿ Franciszek – wg porta-
lu Deon – odczytuje na nowo opi-
sy biblijne. Wskazuje na fakt, ¿e
œrodowisko jest dobrem publicz-
nym, mieniem ca³ej ludzkoœci
i wszyscy s¹ za nie odpowiedzial-
ni (95). Wed³ug mnie jednak nie
tyle „odczytuje na nowo”, ile po
prostu piêknie kontynuuje szla-
chetne dzie³o rozpoczête przez
swego wielkiego Poprzednika.

Zatem jakie zadania dla nas
odczytujemy w s³owach naszych
wielkich Pasterzy? Jak oka¿emy,
¿e nie jesteœmy obojêtni na ich
wezwania? Ano... odpowiedzmy
czynem, skromnym, ale jednak!

Nadesz³a wiosna. Przyroda bu-
dzi siê ze snu, a w nas budzi siê,
jak co roku, przemo¿na pasja do
wiosennego porz¹dkowania.
Dom, ko³o domu ogródek, tak,
musi byæ piêknie. Pójdziemy te¿
na cmentarz, na groby naszych
bliskich. Zmienimy zimowe stro-
iki na wiosenne. Pozbieramy po-
pêkane od mrozu szklane znicze,
wyrzucimy ga³¹zki po³amane
przez wiosenne wichury, jakieœ
resztki liœci. Popatrzymy z ubole-
waniem na niektóre pobliskie gro-
by, gdzie od Wszystkich Œwiêtych
stoj¹ usch³e kwiaty, a na p³ytach
nagrobnych osmalone znicze ca³¹
gromad¹ wo³aj¹ o pomstê do nie-
ba. Có¿, mo¿e rodziny ju¿ nie
ma, a to litoœciwi s¹siedzi posta-
wili w listopadzie znicze i jak¹œ
dy¿urn¹ doniczkê z chryzantem¹.
Popatrzmy, mo¿e tu w³aœnie przy-
da siê nasza pomocna d³oñ i po-
sprz¹tamy wokó³ zapomnianego
grobu. Posprz¹tamy, a potem
wyrzucimy œmieci, nasze i cudze.

Wyrzucimy, jasne! Tylko gdzie?
Kiedyœ ten problem rozwi¹zywa³
spory, stoj¹cy obok cmentarza, a
potem w oddali, zielony kontener.
Niestety, bardzo szybko nape³nia³
siê i cmentarnymi odpadami i od-
padami-podrzutkami z okolicy,
a nawet z baga¿ników pospiesz-
nie zatrzymuj¹cych siê aut (sic!).

Parafia nie nad¹¿a³a z wywo-
¿eniem tego, a i kosztowa³o to,
¿e hej. Tzw. ustawa o œmieciach
sprzed kilku lat zaowocowa³a po-
jawieniem siê u wejœcia do cmen-
tarza kub³ów na plastiki i na od-
pady komunalne a nieopodal na
szk³o. I te te¿ bardzo szybko siê
nape³niaj¹ po brzegi, a potem
rosn¹ sterty œmieci dooko³a. Tyl-
ko sk¹d tam czasem siê bior¹

obierki i pampersy!? I pot³uczone
kafelki ³azienkowe? Z cmentarza?
Pewnie tak, a s¹ tacy, co twierdz¹,
¿e nie ma ¿ycia pozagrobowego!
Niedowiarki jakieœ! No, ale dosyæ
¿artów.

Bo, drodzy Parafianie, mamy
problem z odpadami. Przyda³yby
siê worki na zielone odpady, tak
jak przed naszymi posesjami. Póki
co, rolê tê pe³ni¹ kub³y na odpa-
dy komunalne. Plastiki pójd¹ do
plastików, ma siê rozumieæ. Nie
rzucajmy tam w poœpiechu czy, jak
s¹dzê, przez nieuwagê szk³a.

Nasz cmentarz parafialny jest
ma³y i pochówków niewiele, ale
gdy sprz¹tamy powiêd³e ju¿ wieñ-
ce, rozmontujmy je tak, aby zmie-
œci³y siê do kub³a. Nie stawiajmy
obok. Widz¹c pe³ne kub³y, zabie-
ram moje œmieci do domu (tu nie-
mal wszyscy maj¹ odpowiednie
pojemniki). A mo¿e trzeba pomy-
œleæ o dodatkowych kontenerach
w szczególnie newralgicznym
okresie? Rzecz do dyskusji. Tyl-
ko, kochani, pamiêtajmy o jed-
nym: dodatkowe pojemniki, to
dodatkowe koszty. A przy okazji,
nie zapominamy przypadkiem
o op³atach cmentarnych? Z nich
to w³aœnie pochodz¹ œrodki na
wodê i wywóz œmieci i inne prace
na cmentarzu.

¯egnaj¹c Was gospodarskim
pozdrowieniem przytoczê na ko-
niec pe³ne goryczy s³owa Papie¿a
Franciszka: Nasz dom, Ziemia,
zdaje siê stawaæ coraz wiêkszym
sk³adem nieczystoœci (nr 21).

Ale my na to nie pozwolimy,
nieprawda¿? Przynajmniej w na-
szej parafii.

Wasza zatroskana
Eko-parafianka

LAUDATO SI   PO NASZEMU
czyli o encyklikach i nie tylko – list do redakcji



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 5

Stworzenie matki zabra³o Bogu
wiele czasu i wysi³ku. Po szeœciu
ciê¿kich dniach wytê¿onej pracy
zjawi³ siê anio³ i powiedzia³:
– Wiesz, Bo¿e, zmarnowa³eœ ju¿
du¿o czasu na stworzenie tej mat-
ki. Na co Bóg rzek³:
– Czy wczyta³eœ siê aniele w de-
tale tego zamówienia? Pos³uchaj
tylko: Ma ona byæ mo¿liwa do wy-
prania ze wszystkich zrobionych
jej przykroœci, ale nie mo¿e byæ
z plastiku. Ma siê sk³adaæ ze 180
ruchomych czêœci, w dodatku wy-
miennych w razie potrzeby. Jej
ca³usy maj¹ cudownie leczyæ
wszystko pocz¹wszy od z³amania
rêki, a skoñczywszy na z³amanym
sercu. Ma mieæ szeœæ par r¹k...
Anio³ pokrêci³ wolno g³ow¹ i po-
wiedzia³ zadumany:
– Szeœæ par r¹k, to chyba niemo¿-
liwe. Stwórca odrzek³:
– Te rêce nie sprawiaj¹ mi w³aœci-
wie tyle k³opotu, co zamówienie
na trzy pary oczu. Pierwsza para
po to, by mog³a widzieæ przez za-
mkniête drzwi w momencie, gdy
pyta, co tam dzieci robicie, choæ
w³aœciwie ju¿ wie. Druga para
oczu ma byæ z ty³u g³owy, by w
ten sposób mama mog³a widzieæ
to, czego nie powinna, ale musi.
Trzecia wreszcie para oczu ma byæ
z przodu, by patrz¹c na szalej¹ce
dziecko mog³a powiedzieæ: rozu-
miem, bo ciê przecie¿ kocham,
i to bez podnoszenia g³osu.

Zaduma³ siê anio³ i g³aszcz¹c
delikatnie rêkaw Stwórcy powie-
dzia³:
– Zmêczony jesteœ, Bo¿e, pójdŸ

Jak Bóg stworzy³ matkê

siê przespaæ, a jutro..., lecz Bóg
przerwa³:
– Zobacz, jestem przecie¿ tak bli-
sko stworzenia czegoœ na podo-
bieñstwo moje. Popatrz tylko na
tê matkê, która choæ jeszcze nie
jest skoñczona, ale umie ju¿ wy-
leczyæ z choroby i to bez pomocy
nikogo. Potrafi wy¿ywiæ ca³¹ ro-
dzinê zaledwie pó³ funtem ham-
burgera. Potrafi sprawiæ, ¿e 9-let-
nie dziecko samo bez oporu bie-
rze prysznic. 

Anio³ obszed³ model matki
i stwierdzi³:
– Ona jest zbyt miêkka.
– To tylko z wygl¹du, bo nie wy-
obra¿asz sobie nawet, jaka ona jest
w rzeczywistoœci twarda, odpor-
na i mocna, nie wyobra¿asz so-
bie, ile ona mo¿e znieœæ, ile wy-
trzymaæ. Anio³ zapyta³:
– A czy ona potrafi myœleæ?
– O, nie tylko myœleæ, ale jeszcze
potrafi byæ przewiduj¹ca, i rozs¹d-
na, i umie pójœæ na kompromis –
powiedzia³ Stwórca. Anio³ odwró-
ci³ siê i przejecha³ palcem po po-
liczku matki.
– Tu jest mokro – powiedzia³ –
ona przecieka.
– Ona wcale nie przecieka – po-
wiedzia³ Bóg. – To jest ³za.
– A po co? – zapyta³ anio³. Bóg
odpowiedzia³:
– S¹ to ³zy z radoœci i smutku, roz-
czarowañ, bólu, samotnoœci
i dumy...

– Jesteœ geniuszem – powiedzia³
anio³. A Bóg odpar³:
– Ale ³zy to nie ja stworzy³em.

Z ¿yciem ka¿dego dziecka nierozerwalnie wi¹¿e siê postaæ
matki, symbol bezwarunkowej akceptacji i bezgranicznej mi-
³oœci, zdolnej do najwiêkszych poœwiêceñ. Dlatego z okazji
nadchodz¹cego Dnia Matki warto przywo³aæ opowieœæ Jak
Bóg stworzy³ matkê, któr¹ napisa³a Erma Louise Bombeck
(1927-96), niezwykle popularna amerykañska humorystka. 

13 maja
100-lecie objawieñ

Fatima

Nadszed³ czas, by wzmocniæ
wiarê, do Fatimy pojecha³am
Jak i inni, w sercu swoim, cudu
tam oczekiwa³am.
I choæ droga uci¹¿liwa, ma na-
dzieja w sercu wzrasta
Tak dotar³am do Fatimy, por-
tugalskiego miasta.

Tutaj £ucja pierwsza z dzieci
Bia³¹ Pani¹ zobaczy³a.
Matka Bo¿a ca³a w bieli, tajem-
nice objawi³a.
I chodzi³y do Niej dzieci i s³u-
cha³y, co im prawi.
Nikt z nich nawet nie przepusz-
cza³, ¿e Fatimê to wys³awi.

Piêkna Pani zaœ ró¿añca odma-
wiaæ ich nauczy³a.
I mówi³a, ¿e w ró¿añcu wielka
moc i si³a.
I mówi³a, ¿e ró¿aniec jak ten
miecz rozprasza mroki,
Bo modlitwa na ró¿añcu poko-
nuje z³e uroki.

Na pami¹tkê tych objawieñ Ba-
zylika tu powsta³a,
Wdziêczna ludnoœæ, Maryi za
³aski dziêkowa³a.
T³umy ludzi w niej zebrane ró-
¿aniec odmawiaj¹,
W jednym rytmie w jednym
celu, choæ jêzyki ró¿ne maj¹.

Setki ust siê poruszaj¹, brzmi
to mocno, jak szum morza.
Czuje siê, ¿e tutaj z nami jest
w tej chwili ³aska Bo¿a.
Setki ust i setki twarzy, ze sku-
pieniem odmawiaj¹,
Czuje siê ich siln¹ wiarê, któr¹
w Bia³ej Pani pok³adaj¹.

Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na…
szum modlitwy znów przybiera
Coœ siê w sercu prze³amuje, ju¿
siê cz³owiek nie opiera.
Œwiêta Maryjo Matko Bo¿a…
ci¹gnie fala na g³êbinê
W moim sercu ufnoœæ goœci…
przecie¿ z Maryja nie zaginê.

Barbara Zach
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71) 357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel./fax 71 758 59 79
www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedzia³ek od 1600 do 1700

i w sobotê od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej po-
rannej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w maju

Intencja misyjna
Aby chrzeœcijanie w Afryce

dawali profetyczne œwiadectwo
pojednania, sprawiedliwoœci i
pokoju, naœladuj¹c Jezusa mi³o-
siernego.

Zgodnie z zaleceniem Papie-
¿a Franciszka, od 2017 r. corocz-
na lista intencji zawiera jedn¹ in-
tencjê (ogóln¹ lub ewangelizacyjn¹)
w ka¿dym miesi¹cu. Druga inten-
cja og³aszana bêdzie na bie¿¹co,
w zwi¹zku z aktualnymi wydarze-
niami i problemami.

Abp Józef Piotr Kupny urodzi³
siê 23 lutego 1956 r. w D¹brów-
ce Wielkiej. Po zdaniu egzaminu
dojrza³oœci wst¹pi³ do Wy¿szego
Œl¹skiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie, jednak kilka
tygodni póŸniej musia³ przerwaæ
studia, gdy¿ otrzyma³ powo³anie
do odbycia dwuletniej zasadniczej
s³u¿by wojskowej w specjalnej jed-
nostce kleryckiej w Brzegu. Ukoñ-
czywszy s³u¿bê wojskow¹, konty-
nuowa³ przygotowanie do kap³añ-
stwa w Œl¹skim Seminarium Du-
chownym, jednoczeœnie studiuj¹c
w Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie, gdzie uzyska³ sto-
pieñ magistra teologii. W 1983
r. z r¹k biskupa katowickiego Her-
berta Bednorza przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie w katedrze pw. Chry-
stusa Króla w Katowicach.

Ks. Józef Kupny pracowa³ jako
wikariusz w Katowicach, a nastêp-
nie w stacji duszpasterskiej Matki
Bo¿ej Piekarskiej przy budowa-
nym koœciele.

Studia w zakresie teologii prak-
tycznej kontynuowa³ na Studium
Pastoralnym Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie uzysku-
j¹c licencjat (rzymski) z teologii.

Nastêpnie rozpocz¹³ studia na
Wydziale Nauk Spo³ecznych Ka-

Arcybiskup Józef KupnyMetropolita Wroc³awski
tolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, zakoñczone magisterium z so-
cjologii.

W 1993 r. uzyska³ stopieñ dok-
tora nauk humanistycznych w za-
kresie filozofii i socjologii na pod-
stawie rozprawy Antropologicz-
ne podstawy nauczania spo³ecz-
nego Jana Paw³a II.

By³ wyk³adowc¹ w Katedrze
Katolickiej Nauki Spo³ecznej
KUL, w filii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego w Stalowej
Woli oraz w Instytucie Wy¿szej
Kultury Religijnej, Studium Teo-
logicznym, Studium Katolickiej
Nauki Spo³ecznej w Katowicach.

21 grudnia 2005 r. Ojciec
Œwiêty Benedykt XVI mianowa³
ks. Józefa Kupnego biskupem po-
mocniczym archidiecezji katowic-
kiej. Jako dewizê biskupi¹ wybra³
s³owa: „Christus dilexit nos –
Chrystus nas umi³owa³”.

18 maja 2013 r. Ojciec Œwiê-
ty Franciszek mianowa³ bp. Józe-
fa Kupnego Arcybiskupem Metro-
polit¹ Wroc³awskim.

Ingres do katedry pw. œw. Jana
Chrzciciela we Wroc³awiu odby³
siê 16 czerwca 2013 r.

Paliusz metropolity otrzyma³
z r¹k papie¿a Franciszka 29
czerwca 2013 r.

Fot.: Papie¿ Franciszek
i abp Józef Kupny w Bazyli-
ce œw. Piotra w Rzymie
przed uroczystoœci¹ na³o¿e-
nia paliusza

(29 czerwca 2013 r.)
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CO TO JEST WIZYTACJA KANONICZNA?
Wizytacja biskupia w diecezji

jest czynnoœci¹ apostolsk¹. Uka-
zuje ona, ¿e Biskup jest fundamen-
tem i znakiem jednoœci Koœcio³a
diecezjalnego. Wizytacja stanowi
tak¿e okazjê do pog³êbienia kon-
taktów z duszpasterzami i wierny-
mi oraz ró¿nymi wspólnotami mo-
dlitewnymi i apostolskimi, dzia³a-
j¹cymi w parafii. Kanoniczna wi-
zytacja pasterska odbywa siê
w ka¿dej parafii co 5 lat. Sk³ada
siê ze wstêpnej wizytacji kanonicz-
nej i wizytacji pasterskiej.

Wizytacja Pasterska
Na kilka tygodni przed przyby-

ciem Biskupa do parafii duszpa-
sterze powiadamiaj¹ wiernych
o tym wydarzeniu i zachêcaj¹ ich
do modlitwy o dobre owoce wi-
zytacji pasterskiej. W modlitwie
powszechnej oraz w nabo¿eñ-
stwach parafialnych modl¹ siê za
wizytuj¹cego Biskupa i polecaj¹
Bogu przebieg wizytacji. Program
wizytacji wczeœniej ustala pro-
boszcz z Biskupem.

Na wejœcie Biskupa do œwi¹ty-
ni czeka przed bram¹ koœcio³a pro-
boszcz (rektor koœcio³a) ubrany
w kom¿ê, stu³ê i bia³¹ kapê. Obec-
ni s¹ równie¿ inni kap³ani, ubrani
w strój liturgiczny oraz s³u¿ba li-
turgiczna. Liturgiczne powitanie
Biskupa dokonuje siê w kruchcie
koœcio³a. Proboszcz podaje Bisku-
powi do uca³owania krzy¿ lub re-
likwiarz, nastêpnie Biskup dotyka
kluczy i wod¹ œwiêcon¹ pokrapia
wiernych. Przy powitaniu nie u¿y-
wa siê kadzid³a i baldachimu.
W uroczystej procesji, przy œpie-
wie Ecce sacerdos magnus, albo
innej pieœni, wprowadza siê bisku-
pa przed g³ówny o³tarz. Biskup
modli siê przez chwilê przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem. Po
skoñczonym œpiewie proboszcz

udaje siê do pulpitu u¿ywanego
w czasie liturgii S³owa, lub in-
nego odpowiedniego miejsca,
i zwrócony do wiernych œpie-
wa wezwania i modlitwê, po
czym Biskup zajmuje miejsce
przewodniczenia. Nastêpnie do-
konuje siê krótkie powitanie Bi-
skupa przez przedstawicieli pa-
rafii i proboszcza (po³¹czone
z krótkim sprawozdaniem
z ¿ycia religijo-moralnego i mate-
rialnego parafii). Potem Biskup
podchodzi do o³tarza g³ównego
i œpiewa oracjê (kolektê) ze Mszy
œw. o Patronie koœcio³a. Nastêp-
nie udaje siê do zakrystii, by ubraæ
siê do Mszy œwiêtej. 

Podczas Mszy œwiêtej jest udzie-
lany sakrament bierzmowania. We
Mszy œw. Po³¹czonej z bierzmo-
waniem, po Ewangelii nastêpuje
dialog Biskupa z proboszczem (lub
odpowiedzialnym za przygotowa-
nie do bierzmowania). Po homi-
lii, odnowieniu przyrzeczeñ
chrzcielnych i modlitwie z wyci¹-
gniêtymi rêkami nastêpuje sakra-
mentalne namaszczenie czo³a
bierzmowanych. Obrzêdowi sa-
kramentu bierzmowania towarzy-
szy œpiew modlitewny, najczêœciej
do Ducha Œwiêtego. Modlitwê
powszechn¹ wypowiada oraz dary
ofiarne do o³tarza przynosi m³o-
dzie¿ bierzmowana. Przed b³ogo-
s³awieñstwem pasterskim m³odzi
otrzymuj¹ poœwiêcone krzy¿e
i inne pami¹tki 

Sprawdzone przez wizytatorów
ksiêgi parafialne w³asnorêcznie
podpisuje i pieczêtuje biskup wi-
zytuj¹cy w czasie najbardziej do
tego odpowiednim.

Œw. Jan Pawe³ II w Adhortacji
Apostolskiej Pastores gregis, do-
ceni³ wielk¹ wag¹ wizyty paster-
skiej nazywaj¹c j¹ autentycznym
czasem ³aski i szczególnego,

a nawet jedynego w swoim ro-
dzaju momentu w zakresie spo-
tkania i dialogu Biskupa z wier-
nymi. Wizytacja pasterska jest jak-
by dusz¹ biskupiego pos³ugiwania
i rozszerzeniem duchowej obecno-
œci biskupa pomiêdzy wiernymi.
Papie¿ dodaje, ¿e Biskup podczas
swojej wizyty pasterskiej w para-
fii, pozostawiwszy zagadnienia
o charakterze administracyjnym
innym delegatom, powinien
w szczególny sposób zatroszczyæ
siê o spotkania osobiste, poczy-
naj¹c od proboszcza i innych ka-
p³anów. To w³aœnie w takich
chwilach najbardziej zbli¿a siê do
swojego ludu w sprawowaniu
pos³ugi s³owa, uœwiêcania i pa-
sterskiego przewodzenia, wcho-
dz¹c w bardziej bezpoœredni kon-
takt z niepokojami i troskami,
radoœciami i oczekiwaniami ludzi,
mog¹c ofiarowaæ ka¿demu s³owo
nadziei. Biskup powinien wów-
czas nawi¹zywaæ bezpoœredni
kontakt przede wszystkim z oso-
bami najubo¿szymi, starszymi
i chorymi. Przeprowadzona
w ten sposób wizyta pasterska
objawia siê w swojej prawdziwej
istocie, czyli jako znak obecno-
œci Pana, który odwiedza swój
lud, przynosz¹c mu pokój (Pasto-
res gregis, nr 46).

W naszej parafii wizytacja
kanoniczna nast¹pi
12 maja 2017 r.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. URSZULA LEDÓCHOWSKA(1865-1939)

KUPON – ZADANIE MAJOWE

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

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

Tata nieraz jej mówi³, ¿e „jest
zbyt dobra, aby wyjœæ za m¹¿”. No
i mia³ racjê. Jeszcze przed jego
œmierci¹ Julka – bo takie imiê
otrzyma³a na chrzcie – wyzna³a
mu, ¿e chce wst¹piæ do klasztoru
Urszulanek w Krakowie. Mieszkali
wówczas w piêknym dworze
w Lipnicy niedaleko Bochni. Tam,
gdzie urodzi³ siê Œwiêty Szymon?
W³aœnie tam. Jej matka urodzi³a
siê w Szwajcarii, ona w Austrii.
W tamte bowiem strony wyemi-
growa³ z Polski jej dziadek, tam
mieszka³ tata. Pochodzi³ z hra-
biowskiego rodu i by³ wielkim pa-
triot¹, a ona zawsze bardzo chcia-
³a poznaæ ojczyznê swojego ojca.
Sta³o siê to mo¿liwe, kiedy mia³a
osiemnaœcie lat. Œliczna i staran-
nie wykszta³cona hrabianka za-
chwyca³a urokiem, talentami
i dobroci¹ serca.

Swoje prawdziwe powo³anie
odkry³a w klasztorze, ju¿ jako sio-
stra Urszula. By³a nim praca
z m³odzie¿¹. Wspania³¹ nauczyciel-
kê i prze³o¿on¹ domu zakonnego
poproszono kiedyœ, by zajê³a siê
zaniedbanym internatem przy
polskim gimnazjum ¿eñskim
w dalekim Sankt Petersburgu.
Œwietna sprawa. Jak jednak prze-

dostaæ siê z zaboru austriackiego
do rosyjskiego z kilkoma zakon-
nicami w habitach? OdpowiedŸ
papie¿a Piusa X brzmia³a krótko:
Mo¿ecie jechaæ nawet w ró¿o-
wych sukienkach, byleœcie tam
pracowa³y! Wiêc pojecha³y.

Tak zaczê³a siê jej praca w kon-
spiracji. I oto w Sankt Petersbur-
gu, gdzie z rozkazu Cara zlikwi-
dowano wszystkie zakony, Urszula
nie tylko uratowa³a katolickie gim-
nazjum, ale otworzy³a nowy dom
zakonny! Podobne cuda robi³a

w Finlandii. A¿ wybuch³a pierw-
sza wojna œwiatowa. Wtedy zo-
sta³a nagle uznana za szpiega Wa-
tykanu i zmuszona do opuszcze-
nia Rosji. Szpiegiem nie by³a, ale
z carem wola³a nie zaczynaæ. Uda-
³a siê wiêc do Szwecji. Tam przez
kilka lat zdobywa³a fundusze dla
swoich rodaków, ofiar straszliwej
wojny. Jak? Mówi¹c o OjczyŸnie.
Przekonuj¹co i z pasj¹. Do poli-
tyków i biznesmenów. A tym, któ-
rzy tracili nadziejê, przypomina-
³a: Jeszcze Polska nie zginê³a, do-
póki kochamy.

Zak³ada³a szko³y i internaty dla
dzieci polskich emigrantów
w Szwecji, Danii i Norwegii.
A kiedy wojna ju¿ siê skoñczy³a,
w Pniewach ko³o Szamotu³ za³o-
¿y³a nowe zgromadzenie zakon-
ne, znane jako – urszulanki szare!

Mimo s³abego zdrowia prze-
mierza³a Europê wzd³u¿ i wszerz.
Troszczy³a siê o niewierz¹cych
i wierz¹cych. Sama bêd¹c œwiêt¹,
prosi³a: B¹dŸmy Œwiêci, a wiêcej
zrobimy dla œwiata ni¿ najs³aw-
niejsi wodzowie.

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
 „Co siê w niebie œwiêci”
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ZADANIE NA MAJ
W maju bêdziemy œwiêtowaæ Dzieñ Mamy. Ka¿da mama lubi kwiaty. Dlatego dziœ w naszej krzy¿ówce

bêdziesz mieæ do odgadniêcia nazwy ró¿nych kwiatów. Czasami bêd¹ podane ich nazwy ³aciñskie lub
znaczenie (mowa kwiatów). Nie zapomnij o œwiêcie Mamy!

1. Narcissus – krewny ¿onkila. Znaczenie: „je-
steœ bez serca, kompromitacja”
2. Centaurea cyanus – nazwy ludowe, to: ma-
coszka, modrak
3. Tagetes – nazwa jak rodzaj tasiemki np. na
szyjê. Znaczenie: „przeznaczenie”
4. Freesia –polska nazwa utworzona zosta³a od
nazwiska naukowca Friedricha Freese
5. Hyacinthus – ma silny zapach, kwiat w kszta³-
cie kolby. Znaczenie bia³ego: „bezinteresowna
sympatia”
6. Inne nazwy tego kwiatu to jastrun i z³ocieñ,
nazwa pochodzi od imienia dziewczynki
7. Ró¿nobarwny kwiatek ogrodowy, powsta³
w wyniku skrzy¿owania trzech dzikich gatunków.
Znaczenie: „B¹dŸmy przyjació³mi”
8. Tulipa – wiosenny kwiat ogrodowy z mê¿-
czyzn¹ w nazwie. Znaczenie: „Dobrze mi z tob¹”
9. Inna nazwa to szafran. Zwiastuje wiosnê. Zna-
czenie: „szacunek i mi³oœæ”
10. Papaver – ma czerwone delikatne p³atki
i historiê we W³oszech. Znaczenie: „zapomnij
o tym”
11. Viola – ma³y fioletowy kwiatek, roœnie
w ró¿nych œrodowiskach. Znaczenie: „wiernoœæ,
skromnoœæ”
12. Convallaria – drobny bia³y kwiatek w kszta³-
cie g³ówki. Znaczenie: „pragnê twojego szczêœcia”
13. Inna nazwa – kosaciec, (tak¿e nazwa cukierka) wysoki kwiat o brudz¹cych p³atkach. Znaczenie:
„imponujesz mi, chcê ci coœ powiedzieæ”
14. Rosa – królowa kwiatów. Znaczenie: „ciebie kocham najbardziej”
15. Lilium – kwiat o dusz¹cym zapachu. Znaczenie: „czyste intencje”
16. Hydrangea macrophylla – kwiat krzewiasty, kojarzony z grobem Pana Jezusa, drobne kwiatki sku-
pione s¹ w kszta³cie kuli. Znaczenie: „zazdroœæ, ból duszy”
17. Paeonia – ma pe³ny kwiatostan i intensywny zapach. Znaczenie: „nieœmia³oœæ”
18. Kitnia – ozdobny, sztywny kwiat doniczkowy. Znaczenie: „bezgraniczne uznanie”

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 19 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 „ZADANIE MAJOWE” (termin: pi¹tek 19 maja).

Losowanie nagród w niedzielê 21 maja po mszy œwiêtej na godzinê 1100.
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INTENCJE MSZALNE
1 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                                 *

900 + Teresa Ko³odziejczyk – 1 rocznica œmierci; + Franciszek (m) Ko³odziejczyk; + Tadeusz Naprawa
1800 + Bogumi³a Kozerska (od syna Zbyszka z rodzin¹)

2 maja, wtorek – œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a                                                                                                                          *
900 + Bogumi³a Kozerska (od mê¿a)
1800 + Zofia Œwiderska (od rodziny Ciochów i Dudków z Trzciany)

3 maja, œroda – NMP Królowej  Polski, g³ównej  patronki Polski                                                                                                            *
800 ++ z rodziny Olejnik: Stanis³aw (m), Genowefa, Tadeusz, Stanis³aw (m), Marianna, Antonina, Edward
900 ++ Zofia, Roman M¹czka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Florian – 14 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m); ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
1200 + Czes³aw (m) Miko³ajczyk – 3 rocznica œmierci
1800 O pokój na œwiecie

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

1800 + Stanis³aw (m) Markocki
5 maja, pi¹tek                                                                                                                                                                       *

900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla mamy Zofii i córki Katarzyny z racji urodzin i imienin
1800 W intencji wszystkich Ró¿ ̄ ywego Ró¿añca

6 maja, sobota – œw. Aposto³ów Filipa i Jakuba                                                                                                                                                       *
900

1800 ++ Stanis³awa (f), Waldemar Marzec; ++ Rodzice i Teœciowie
7 maja, IV niedziela wielkanocna – niedziela Dobrego Pasterza                                                                                                                   *

800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Helenki w 3. rocznicê urodzin i dla rodziców
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Heleny Krauze w 90. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla wnuków: Darii, Mateusza, Neli, Krzysztofa, Micha³a, Dominika;
         za ich rodziców i Aniê
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz dary Ducha Œwiêtego dla Marcina w 19. rocznicê urodzin
2000 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz dary Ducha Œwiêtego dla Sykstusa

8 maja, poniedzia³ek – œw. Stanis³awa, biskupa i  mêczennika, g³ównego  patrona Polski                                                             *
900 + dziadek Stanis³aw; ++ z rodziny Pasternaków
1800 W 11. rocznicê urodzin Justyny; za Rodziców: Annê i Bogus³awa i dziadka Micha³a

9 maja, wtorek                                                                                                                                                                    *
900 + Kazimierz Machoñ – 15 rocznica œmierci
1800 + Mieczys³aw (m) – w rocznicê œmierci od siostry

10 maja, œroda                                                                                                                                                                     *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
11 maja, czwartek                                                                                                                                                              *

900 + Regina Wojtonis – 5 rocznica œmierci; ++ Antonina, Adolf Wojtonis
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominika Fo³ty w 28. rocznicê urodzin

12 maja, pi¹tek                                                                                                                                                                    *
900

1700 W intencji Parafian
13 maja, sobota                                                                                                                                                                     *

900 + Kazimiera Mañkiewicz – 1 rocznica œmierci; ++ z rodziny Mañkiewicz
1800 + Stefania Jêdrzejczyk – 10 rocznica œmierci; ++ Stefan, Pawe³ Jêdrzjeczyk; ++ z rodziny
2000 Ro¿a NMP Niepokalanie Poczêtej

14 maja, V niedziela wielkanocna                                                                                                                                                 *
800 + Bronis³awa (f) – 1 rocznica œmierci; ++ Krystyna, Stefan B³oñscy; ++ z rodziny Wójcickich
900 + Zofia Œwiderska; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Lucjan Po³aczewski – 3 rocznica œmierci; ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Tadeusz, Józefa (f) Latawiec; ++ z rodziny
2000 + Jan Przyjemski

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci
œw. Wawrzyñca

10 maja
(œroda)
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15 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                         *
900 ++ Zofia, Stanis³aw (m) PaŸdzior
1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Zofii ̄ elubowskiej z racji imienin

16 maja, wtorek – œw. Andrzeja Boboli, kap³ana i mêczennika                                                                                                              *
900 + Mieczys³aw (m) Drahan
1800 + Jolanta Jod³owska

17 maja, œroda                                                                                                                                                                  *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
18 maja, czwartek                                                                                                                                                                   *

900

1800 + Marian Z¹bek – 3 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Rodzeñstwo; ++ Józef (m), Mariusz Ruszczyk
19 maja, pi¹tek                                                                                                                                                               *

900

1800 + Agnieszka Janczura
20 maja, sobota                                                                                                                                                                         *

900

1800 + Cecylia RzeŸnik – 4 rocznica œmierci; ++ Ludos³awa (f), Ludwik; ++ z rodziny Trzeciak
21 maja, VI niedziela wielkanocna                                                                                                                               *

800 + Kazimierz Jakubowski; ++ z rodzin Jakubowskich i Strzeleckich
900 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla ks. Bogus³awa Sawaryna z okazji 31. rocznicy
      œwiêceñ
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Bronis³aw (m) Nowicki – 10 rocznica œmierci; ++ z rodzin Nowickich, Witaszewskich i Ruchlewicz: Józefa (f), Ewa,
          Jadwiga, Henryk, Alina, Bronis³aw (m), Jaros³aw
1200 W intencji Parafian
1800 + Marian Iwanek – 3 rocznica œmierci; ++ z rodziny Ko³cz
2000

22 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                         *
900

1800

23 maja, wtorek                                                                                                                                                                 *
900

1800

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

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
25 maja, czwartek                                                                                                                                                               *

900

1800

26 maja, pi¹tek – Dzieñ Matki                                                                                                                                                              *
900

1800 W intencji wszystkich Mam
27 maja, sobota                                                                                                                                                                    *

900

1800 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m), Jan PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
28 maja, VII niedziela wielkanocna, Wniebowst¹pienie Pañskie                                                                                                                  *

800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Antoniny Firlit w 1. rocznicê urodzin
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Paw³a w rocznicê urodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandry w 11. rocznicê urodzin oraz dla Przemka i Rodziców (od Dziadków)
1200 W intencji Parafian
1800 W intencji dzieci – o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski
2000

29 maja, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
900

1800 + Helena Po³udniak
30 maja, wtorek                                                                                                                                                                  *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Andrzeja w 53. rocznicê urodzin
31 maja, œroda – Nawiedzenie NMP                                                                                                                                  *

900

1800
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KRONIKA PARAFIALNA
W kwietniu 2017 r. przez sakra-

ment Chrztu œwiêtego do wspólno-
ty parafialnej zosta³y przyjête dzie-
ci:

Julia Magdalena Szyd³owska
Franciszek Micha³ Miêd³a
Mia El¿bieta Ulicka
Antoni Julian Gi¿a
Franciszek Polaszek
Aurelia Antonia B³aszczyk
Emilia Antonina Artemiuk
Otylia Kondracka

W kwietniu 2017 r. zmarli

+ Zofia Œwiderska
+ Jan Hames
+ Bogumi³a Kozerska

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Wybory do Rady Osiedla

Do Rady Osiedla w ¯ernickim Okrêgu wyborczym zostali wybrani:

Halina Dudek
Ewa Lilla Firlit
Jaros³aw Dariusz Firlit
Micha³ Pawe³ Garstka
Karol Tomasz Iwanek
Anna Jankowska
Dagmara Maria Kisiel
Mariusz Grzegorz Miêdzybrodzki

Helena Maria Oczkowska
Józefa Maria Pryjma
Anna Katarzyna Ruchlewicz
Irena Rymaszewska
Wanda Ma³gorzata Wawro
Aldona Emilia Zaj¹c
Marek ¯arczyñski

Gratulujemy!

M³odzie¿ naszej parafii przyjmie
sakrament bierzmowania
z r¹k abp Józefa Kupnego,

12 maja (pi¹tek)
na Mszy œwiêtej o godz. 1700.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie
w sobotê 13 maja, o godz. 2000
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