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PAPIE¯ FRANCISZEKGAUDETE ET EXSULTATEADHORTACJA APOSTOLSKA GAUDETE ET EXSULTATE„Cieszcie siê i radujcie”O POWO£ANIU DO ŒWIÊTOŒCI W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM
Nowa adhortacja Papie¿a Francisz-

ka, opublikowana 9 kwietnia 2018 r. za-
czyna siê od s³ów:

“Cieszcie siê i radujcie (Mt 5,
12) mówi Jezus ludziom, którzy s¹ prze-
œladowani lub poni¿ani ze wzglêdu na
Jego sprawê. Pan chce od nas wszyst-
kiego, a to, co oferuje, to ¿ycie praw-
dziwe, szczêœcie, dla którego zostaliœmy
stworzeni. Chce, abyœmy byli œwiêtymi
i nie oczekuje, ¿e zadowolimy siê ¿yciem
przeciêtnym, rozwodnionym, pu-
stym…” Franciszek podkreœla, i¿ jego
celem jest ukazanie nam powo³ania
do œwiêtoœci w kontekœcie wyzwañ
i zagro¿eñ, które przed nami stoj¹
w dzisiejszym œwiecie.

Jego przes³anie wyra¿a siê w my-
œlach – tematach przewodnich ukaza-
nych w poszczególnych rozdzia³ach tego
dokumentu.

I. POWO£ANIE DO ŒWIÊTOŒCI
„Œwiêci, którzy znaleŸli siê ju¿

w obecnoœci Boga, utrzymuj¹ z nami
wiêzy mi³oœci i komunii (…) Mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e „towarzysz¹ nam przyja-
ciele Boga, otaczaj¹ nas i prowadz¹”.

Mówi¹c o œwiêtych Papie¿ nie myœli
tylko o œwiêtych – kanonizowanych czy
beatyfikowanych, ale podkreœla, i¿ lubi
dostrzegaæ  „œwiêtoœæ w cierpliwym lu-
dzie Bo¿ym: w rodzicach, którzy z wielk¹
mi³oœci¹ pomagaj¹ dorastaæ swoim dzie-
ciom, w mê¿czyznach i kobietach pra-
cuj¹cych, by zarobiæ na chleb, w oso-
bach chorych, w starszych zakonnicach,
które nadal siê uœmiechaj¹. W tej wy-
trwa³oœci, aby iœæ naprzód, dzieñ po
dniu, widzê œwiêtoœæ Koœcio³a walcz¹-
cego (….) Dajmy siê pobudziæ znakami
œwiêtoœci, jakie ukazuje nam Pan po-
przez najpokorniejszych cz³onków tego
ludu, który uczestniczy tak¿e w proroc-
kiej funkcji Chrystusa, szerz¹c o Nim
¿ywe œwiadectwo przede wszystkim
¿yciem wiary i mi³oœci. (…) Duch Œwiê-
ty rozlewa œwiêtoœæ wszêdzie w œwiê-

tym i wiernym ludzie Bo¿ym”.
Pan wzywa
Ojciec Œwiêty przede wszystkim

przypomina nam „o powo³aniu do
œwiêtoœci, które Pan kieruje do ka¿de-
go z nas, o tym wezwaniu, które kieru-
je te¿ do ciebie: „B¹dŸcie œwiêtymi, bo
Ja jestem œwiêty. (...) Aby byæ œwiêty-
mi, nie trzeba byæ biskupami, kap³ana-
mi, zakonnikami ani zakonnicami. Czê-
sto mamy pokusê, aby s¹dziæ, ¿e œwiê-
toœæ jest zarezerwowana tylko dla tych,
którzy maj¹ mo¿liwoœæ oddalenia siê od
zwyk³ych zajêæ, aby poœwiêcaæ wiele
czasu modlitwie. Ale tak nie jest.” Pa-
pie¿ wyraŸnie mówi, ¿e „wszyscy jeste-
œmy powo³ani, by byæ œwiêtymi, ¿yj¹c
z mi³oœci¹ i daj¹c swe œwiadectwo w co-
dziennych zajêciach, tam, gdzie ka¿dy
siê znajduje”.

Twoja misja w Chrystusie
„Chrzeœcijanin nie mo¿e myœleæ

o swojej misji na ziemi, nie pojmuj¹c jej
jako drogi œwiêtoœci. (…) Wol¹ Bo¿¹ jest
wasze uœwiêcenie” – mówi Papie¿. „Mi-
sja ta znajduje pe³ny sens w Chrystusie
i mo¿na j¹ zrozumieæ jedynie rozpoczy-
naj¹c od Niego. W swej istocie œwiêtoœæ,
to prze¿ywanie w zjednoczeniu z Nim
tajemnic swojego ¿ycia. Polega ona na
z³¹czeniu siê ze œmierci¹ i zmartwych-
wstaniem Pana w sposób wyj¹tkowy
i osobisty, w nieustannym umieraniu
i powstawaniu z martwych wraz z Nim.
Mo¿e ona jednak oznaczaæ równie¿
odtwarzanie w swoim ¿yciu ró¿nych
aspektów ziemskiego ¿ycia Jezusa: Jego
¿ycia ukrytego, ¿ycia wspólnotowego,
Jego bliskoœci wzglêdem ostatnich, Jego
ubóstwa oraz innych przejawów Jego
dawania siebie ze wzglêdu na mi³oœæ”.
Papie¿ zwraca siê osobiœcie do ka¿de-
go: „Tak¿e ty powinieneœ pojmowaæ ca³e
swe ¿ycie jako misjê. Spróbuj tego, s³u-
chaj¹c Boga na modlitwie i rozpozna-
j¹c znaki, jakie On ci daje. Zawsze pytaj
Ducha Œwiêtego, czego Jezus oczekuje

od ciebie w ka¿dej chwili twojego ¿ycia
i w ka¿dej decyzji, któr¹ musisz podj¹æ,
aby rozeznaæ miejsce, jakie zajmuje
dana kwestia w twojej w³asnej misji.
I pozwól Mu ukszta³towaæ w tobie tê
osobist¹ tajemnicê, która odzwierciedla
Jezusa Chrystusa we wspó³czesnym
œwiecie”. Jednoczeœnie Papie¿ zazna-
cza: „Jesteœmy powo³ani do ¿ycia kon-
templacj¹ poœród dzia³ania i uœwiêcamy
siê w odpowiedzialnym i hojnym wy-
pe³nianiu naszej misji”.

II. DWAJ SUBTELNI
NIEPRZYJACIELE ŒWIÊTOŒCI
Papie¿ przestrzega nas i zwraca uwa-

gê „na dwa zafa³szowania œwiêtoœci, któ-
re mog³yby nas sprowadziæ na manow-
ce: gnostycyzm i pelagianizm. S¹
to dwie herezje, które powsta³y
w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa,
ale wci¹¿ s¹ alarmuj¹co aktualne”.

Gnostycyzm zak³ada „wiarê za-
mkniêt¹ w subiektywizmie, gdzie liczy
siê jedynie okreœlone doœwiadczenie
albo zbiór idei czy informacji”. Ojciec
Œwiêty zwraca uwagê, i¿ gnostycy za-
pominaj¹, ¿e miar¹ doskona³oœci ludzi
jest stopieñ ich mi³oœci, a nie iloœæ zgro-
madzonych danych czy wiedzy. „Os¹-
dzaj¹ innych, zaczynaj¹c od zweryfiko-
wania, czy te osoby s¹ w stanie zrozu-
mieæ g³êbiê pewnych doktryn”. Taka
postawa, dodaje Papie¿, mo¿e siê zda-
rzyæ zarówno wœród osób œwieckich, jak
i w samym Koœciele, w parafiach. Prze-
strzega: „Kiedy ktoœ ma odpowiedzi na
wszystkie pytania, pokazuje, ¿e nie po-
d¹¿a w³aœciw¹ drog¹ i mo¿liwe, ¿e jest
fa³szywym prorokiem, który u¿ywa re-
ligii dla w³asnej korzyœci. (…) Cech¹ cha-
rakterystyczn¹ gnostyków jest bowiem
równie¿ przekonanie, ¿e dziêki swoim
wyjaœnieniom mog¹ uczyniæ doskona-
le zrozumia³¹ ca³¹ wiarê i ca³¹ Ewange-
liê. Absolutyzuj¹ swe teorie i zmuszaj¹
innych, by podporz¹dkowali siê rozu-
mowaniu, którym oni siê pos³uguj¹.
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Czym innym jest zdrowe i pokorne wy-
korzystywanie rozumu do refleksji nad
nauczaniem teologicznym i moralnym
Ewangelii; czym innym natomiast jest
próba zredukowania nauczania Jezusa
do zimnej i surowej logiki, która d¹¿y
do panowania nad wszystkim”.

Pelagianie z kolei, na pierwszym
miejscu stawiaj¹ ludzk¹ wolê i w³asny
wysi³ek, „Choæ mówi¹ o Bo¿ej ³asce
w przes³odzonych wyst¹pieniach,
w ostatecznoœci licz¹ tylko na w³asne
si³y i stawiaj¹ siebie wy¿ej od innych,
poniewa¿ zachowuj¹ okreœlone normy
albo, poniewa¿ s¹ niewzruszenie wier-
ni pewnemu katolickiemu stylowi cza-
sów minionych”. Koœció³ wielokrotnie
naucza³, ¿e nie jesteœmy usprawiedliwie-
ni przez nasze uczynki lub nasze wysi³-
ki, ale przez ³askê Pana, który podej-
muje inicjatywê (…) Równie¿ Katechizm
Koœcio³a Katolickiego przypomina
nam, ¿e dar ³aski przerasta zdolnoœci
rozumu i si³y ludzkiej woli oraz ka¿dego
stworzenia, i ¿e w znaczeniu œciœle praw-
nym nie istnieje ze strony cz³owieka
zas³uga wzglêdem Boga. Nierównoœæ
miêdzy Nim a nami jest niezmierna. (…)
Jego przyjaŸñ przerasta nas nieskoñ-
czenie, nie mo¿e byæ kupiona przez nas
poprzez nasze uczynki i mo¿e byæ jedy-
nie darem Jego inicjatywy mi³oœci. Za-
chêca to nas, abyœmy ¿yli z radosn¹
wdziêcznoœci¹ za ten dar, na który ni-
gdy nie zas³u¿ymy”.

III. W ŒWIETLE MISTRZA
Papie¿ podkreœla, ¿e s³owa Jezusa,

s¹ dla nas najbardziej cenne, a osiem
b³ogos³awieñstw wypowiedziane przez
Niego, o których mówi Ewangelista
Œw. Mateusz, s¹ najlepszym drogo-
wskazem do œwiêtoœci.

„S³owo ‘szczêœliwy’ lub ‘b³ogos³awio-
ny’ staje siê synonimem s³owa ‘œwiê-
ty’, poniewa¿ wyra¿a, ¿e osoba, która
jest wierna Bogu i ¿yje Jego s³owem,
osi¹ga prawdziwe szczêœcie, daj¹c sie-
bie w darze”.

Papie¿ Franciszek przywo³uje osiem
b³ogos³awieñstw akcentuj¹c, ¿e:

- „Byæ ubogim w duchu: to w³aœnie
jest œwiêtoœæ. (...)

- Reagowaæ z ³agodnoœci¹ i pokor¹:
to w³aœnie jest œwiêtoœæ. (...)

- Wiedzieæ, jak p³akaæ z innymi: to
w³aœnie jest œwiêtoœæ. (...)

- Pragn¹æ i ³akn¹æ sprawiedliwoœci:
to w³aœnie jest œwiêtoœæ. (...)

- Patrzeæ i dzia³aæ mi³osiernie: to w³a-

œnie jest œwiêtoœæ. (...)
- Zachowaæ serce wolne od wszyst-

kiego, co plami mi³oœæ: to w³aœnie jest
œwiêtoœæ. (...)

- Rozsiewaæ wokó³ siebie pokój: to
w³aœnie jest œwiêtoœæ.  (...)

- Godziæ siê ka¿dego dnia na drogê
Ewangelii, nawet gdyby mia³oby to na
nas œci¹gn¹æ problemy: to w³aœnie jest
œwiêtoœæ”.

IV. PEWNE CECHY ŒWIÊTOŒCI
W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM
Papie¿ podkreœla pewne cechy, któ-

re jego zdaniem, s¹ niezbêdne dla zro-
zumienia stylu ¿ycia, do którego wzy-
wa nas Pan. Za jedn¹ z najwa¿niejszych
rzeczy uwa¿a trwanie w Bogu –
w Tym, który nas kocha i wspiera. Dziê-
ki temu mo¿na pokonaæ wiele przeciw-
noœci. Zwraca uwagê na postawê cier-
pliwoœci oraz ³agodnoœci wobec in-
nych. Przywo³uj¹c s³owa „Nie b¹dŸcie
przygnêbieni, gdy¿ radoœæ w Panu jest
wasz¹ ostoj¹”, podkreœla, i¿ œwiêtoœci
towarzyszy radoœæ i poczucie hu-
moru.  Papie¿ mówi, i¿ powinniœmy,
jak uczniowie Jezusa nieœæ w sobie
zapa³ ewangelizacyjny i zachowy-
waæ postawê pe³n¹ odwagi, jak¹ daje
nam Duch Œwiêty pobudzaj¹c nas do
g³oszenia Jezusa Chrystusa, mówiæ
o nim z entuzjazmem, z zapa³em apo-
stolskim. W dalszej czêœci Papie¿ uka-
zuje jak wa¿na jest wspólnota, daj¹ca
przestrzeñ do modlitwy, dzielenia siê S³o-
wem Bo¿ym, celebrowania Eucharystii,
pozwalaj¹c nam doœwiadczyæ mistycz-
nej obecnoœci zmartwychwsta³ego
Pana. Papie¿ jednoczeœnie przestrzega:
„Jeœli jesteœmy wyizolowani, bardzo
trudno nam walczyæ z w³asn¹ po¿¹dli-
woœci¹, z zasadzkami i pokusami diab³a
oraz egoistycznego œwiata”.  Kolejnym
niezbêdnym elementem jest otwartoœæ
na transcendencjê wyra¿aj¹ca siê
w modlitwie i adoracji.

V. WALKA, CZUJNOŒÆ
I ROZEZNANIE

Na koniec Ojciec Œwiêty podkreœla,
¿e „¿ycie chrzeœcijañskie jest ci¹g³¹
walk¹. Potrzebna jest si³a i odwaga, aby
oprzeæ siê pokusom diab³a i g³osiæ
Ewangeliê. (...) Nie chodzi jedynie o wal-
kê ze œwiatem i mentalnoœci¹ œwiatow¹,
które nas zwodz¹, og³upiaj¹ i sprawiaj¹,
¿e jesteœmy mierni, pozbawieni zaan-
ga¿owania i radoœci. Nie ogranicza siê
te¿ ona do walki z naszymi s³aboœciami
i sk³onnoœciami. (…) Jest to tak¿e ci¹-

g³a walka z diab³em, który jest ksiêciem
z³a.” Owo ‘Z³o’ nie jest, jak podkreœla
Papie¿ pojêciem abstrakcyjnym, lecz
istot¹ osobow¹, która nas drêczy.
„Jezus w Modlitwie Pañskiej nauczy³
nas, abyœmy codziennie prosili o to wy-
zwolenie, aby jego moc nie panowa³a
nad nami. (...)

W tej walce mamy potê¿n¹ broñ,
jak¹ daje nam Pan: wiarê, wyra¿aj¹c¹
siê w modlitwie, rozwa¿anie S³owa Bo-
¿ego, sprawowanie Mszy œw., adoracjê
eucharystyczn¹, sakrament pojednania,
uczynki mi³osierdzia, ¿ycie wspólnoto-
we, zaanga¿owanie misyjne”.

Papie¿ zwraca uwagê, i¿ droga œwiê-
toœci wymaga „abyœmy trwali z za-
palonymi pochodniami” i zachowa-
li czujnoœæ: „unikajcie wszystkiego, co
ma choæby pozór z³a”. Jeœli nie bêdzie-
my mieli ¿aru w sobie, zaczniemy sta-
waæ siê letni, a letnioœæ powoli oswaja-
j¹c ze z³em prowadzi do zepsucia, zaœ
„zepsucie duchowe jest gorsze ni¿
upadek grzesznika, poniewa¿ polega
ono na œlepocie wygodnej i samowy-
starczalnej”. Dlatego Papie¿ zwraca
uwagê, jak wa¿ne jest nasze wewnêtrz-
ne rozeznawanie w obecnoœci Boga,
wyjaœnia „Jak rozpoznaæ, czy coœ po-
chodzi od Ducha Œwiêtego, czy pocho-
dzi od ducha tego œwiata lub z ducha
diab³a” i zapewnia, ¿e ka¿dy z nas mo¿e
w sobie rozwijaæ umiejêtnoœæ rozezna-
wania w œwietle Ducha Œwiêtego. Z pew-
noœci¹ powinniœmy o ten dar prosiæ
Boga.

Poszczególne tematy zosta³y tylko
zaprezentowane – przedstawione
w bardzo ogólnym zarysie.

Dla pe³nego zrozumienia nale¿y je
rozwa¿yæ w kontekœcie ca³ego doku-
mentu bêd¹cego jedn¹ spójn¹ myœl¹ –
przes³aniem Ojca Œwiêtego. Ze wzglê-
du na obszernoœæ tekstu, nie wszystkie
zagadnienia zosta³y zaprezentowane.

A d h o r t a c j ê
„Gaudete et  Exul-
tate” mo¿na nabyæ
w ksiêgarniach ka-
tolickich. Pe³ny
tekst dostêpny
równie¿ na katolic-
kich stronach inter-
netowych.

opr. Joanna
Widawska
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Dlaczego to w³aœnie œwiêty Jó-
zef zosta³ wybrany na patrona roku?
Najprawdopodobniej poprzez swo-
je ¿ycie przenikniête niesamowit¹
œwiêtoœci¹, cechami, które s¹ dla
nas wzorem do naœladowania. Co
o Nim wiemy? Warto bli¿ej przybli-
¿yæ tê postaæ. G³ównym Ÿród³em wie-
dzy na Jego temat s¹ s³owa zawar-
te w Ewangeliach i w niektórych
apokryfach oraz objawieniach.

To piêkne, coraz mniej popular-
ne imiê, które nosi³ – Josef (hebr.)
jest z³o¿one z Jo i jasaf oznacza:
Bóg przyda, Bóg da wzrost. Nosi³ je
jeden z dwunastu synów patriarchy
Jakuba i Racheli. Wed³ug Ewange-
lii œw. Mateusza, œw. Józef pocho-
dzi³ z tego królewskiego rodu, rodu
Dawida. Jego wiek jest niejedno-
znaczny. Wed³ug prywatnych obja-
wieñ Marii z Agredy, w dniu zaœlu-
bin mia³ 33 lata, a Maryja zaledwie
14. Natomiast apokryfy Nowego
Testamentu okreœlaj¹ jego wiek jako
podesz³y.

Ka¿dy z pewnoœci¹ wie, kim by³
œw. Józef – cieœl¹. Ale zagadk¹
bywa okreœlenie jego zawodu przez
œw. Mateusza greckim s³owem tek-
ton, a w Wulgacie ³aciñskim faber
oraz jego semickim odpowiedniku
charasz. Oznaczaj¹ one rzemieœlni-
ka pracuj¹cego w drewnie, jak rów-
nie¿ w kamieniu i w metalu. Przyj-
muje siê, ¿e Józef wykonywa³ wszel-
kie prace zwi¹zane z przygotowy-
waniem narzêdzi rolniczych i ogrod-
niczych, jak równie¿ z urz¹dzaniem
mieszkañ. Œw. Marek zaznaczy³, ¿e
tego samego zawodu uczy³ siê Je-
zus – po wyjœciu z lat dzieciêcych.

Œw. Mateusz i œw. £ukasz pisz¹
o wydarzeniu, którym jest ma³¿eñ-
stwo œw. Józefa i Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny. Zosta³o ono zawarte zgod-
nie z ówczesnym prawem ¿ydow-
skim, czyli przez podpisanie umo-
wy ma³¿eñskiej, zwanej qidduszim,
decyduj¹cej o zaistnieniu ma³¿eñ-

¯YCIE ŒWIÊTEGO JÓZEFA
stwa oraz poprzez wprowadzenie do
domu mê¿a poœlubionej niewiasty.
Wed³ug ewangelistów zaœlubiny od-
by³y siê najprawdopodobniej w Na-
zarecie, chocia¿ Protoewangelia
Jakuba umieszcza je w Jerozolimie.
Umowa zawiera³a pewien okres
wstrzemiêŸliwoœci ma³¿onków (dla
panien trwa³ on rok, a dla wdów
kilka miesiêcy). Jak wielkim zasko-
czeniem, szokiem dla œw. Józefa
by³o to, ¿e jeszcze przed wprowa-
dzeniem ¿ony do swojego domu
stwierdzi³, ¿e jest Ona brzemienna.
Postanowi³ udzieliæ Jej listu rozwo-
dowego z zachowaniem dyskrecji.

Sny w jego ¿yciu odgrywa³y
ogromn¹ rolê, poniewa¿ w³aœnie
w snach otrzymywa³ od samego
Boga i anio³ów przes³ania lub na-
kazy, którym pokornie siê podda-
wa³, czasem wbrew tzw. „mêskiej
dumie”. Tak te¿ by³o z zatrzyma-
niem brzemiennej Maryi, gdy anio³
objawi³ œw. Józefowi fakt poczêcia
Maryi za spraw¹ Ducha œw. oraz ¿e
porodzi Syna Bo¿ego. Wprowadzi³
swoj¹ ¿onê do domu i po narodzi-
nach, gdy Jezus mia³ 8 dni, nada³
Dzieci¹tku imiê Jezus. To w³aœnie,
zgodnie z prawem ¿ydowskim, tyl-
ko biologiczny ojciec mia³ prawo
nadaæ dziecku imiê. Dlatego, cho-
cia¿ to Bóg nada³ imiê swojemu
Synowi, to przed ludŸmi uczyni³ to
Józef. By³o to równoznaczne z uzna-

niem ziemskiego ojcostwa mê¿czy-
zny.

40 dnia po narodzinach, uda³ siê
œw. Józef z ¯on¹ i Synem do Jero-
zolimy, do œwi¹tyni, gdzie spotkali
Ich prorokini Anna i starzec Syme-
on, którzy wielbili Boga za doznan¹
³askê ujrzenia Mesjasza. Zgodnie
z prawem, Najœwiêtsza Maryja Pan-
na podda³a siê ceremonii oczyszcze-
nia, sk³adaj¹c dwa go³¹bki – ofiarê
ubogich. W tym czasie œw. Józef
z³o¿y³ w œwi¹tyni Jezusa jako pier-
worodnego na kap³ana, równocze-
œnie wykupuj¹c Go za cenê 5 srebr-
nych sykli (=16 i dwie trzecie
drachm greckich = 16 i dwie trze-
cie rzymskich denarów).

Kolejnym nakazem dla œw. Jó-
zefa otrzymanym we œnie, by³o po-
lecenie natychmiastowego udania
siê do Egiptu, aby ratowaæ ¿ycie
Jezusa. Po up³ywie roku, po kolej-
nym objawieniu, œw. Józef mia³
z rodzin¹ powróciæ do ziemi izrael-
skiej. Powrócili do Nazaretu, gdzie
Rodzice wychowywali Jezusa, a œw.
Józef uczy³ Go zawodu.

Ostatni raz Ewangelia wspomi-
na œw. Józefa w zwi¹zku z piel-
grzymk¹ œw. Rodziny do Jerozoli-
my, na œwiêto Paschy. Jezus mia³
wówczas 12 lat i w œwi¹tyni wyja-
wi³ wobec uczonych swoj¹ Bosk¹
samowiedzê, czym zadziwi³ wszyst-
kich.

Kiedy zmar³ œw. Józef? Nigdzie
nie znajdziemy daty, ani miejsca
Jego spoczynku. Najprawdopodob-
niej zmar³ w Nazarecie, przed roz-
poczêciem publicznej dzia³alnoœci
Jezusa Chrystusa.

Za tak piêknie podporz¹dkowa-
nie swojego ¿ycia Bo¿ej woli, Ko-
œció³ uczci³ œw. Józefa – jako jedy-
nego – dwiema uroczystoœciami: 19
marca jako Oblubieca Maryi oraz
1 maja jako Rzemieœlnika.

opr. El¿bieta Hoffmann-Guzik
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Œwiêta niewolnica
W poniedzia³ek, 9 kwietnia br.,

w naszej parafii goœciliœmy reli-
kwie œwiêtej Józefiny Bakhity,
wspó³czesnej Œwiêtej, która zosta-
³a kanonizowana przez Jana Paw-
³a II. Za Jej wstawiennictwem pro-
siliœmy Pana Boga w naszych in-
tencjach, a tak¿e polecaliœmy
wszystkich, którzy potrzebuj¹ na-
szej modlitwy. Œwiêta Józefina to
specjalistka od trudnych spraw,

zwi¹zanych z niewolnictwem.
Dziêki Jej obecnoœci w naszej
wspólnocie, uœwiadomiliœmy sobie,
¿e we wspó³czesnym œwiecie wci¹¿
jeszcze obecne jest zniewalanie
ludzi przez innych, a tak¿e sami
popadamy czasem  w niewolê
przez ró¿nego rodzaju na³ogi
i rzeczy, które odbieraj¹ nam god-
noœæ dziecka Bo¿ego. Tym bar-
dziej potrzeba nam modlitwy. Re-

likwie œwiêtej Jó¿efiny dotar³y do
nas w ramach ogólnopolskiej pe-
regrynacji przeprowadzanej przez
Sieæ Bakhita do Spraw Przeciw-
dzia³ania i Pomocy Ofiarom
Wspó³czesnych Form Niewolnic-
twa, której ta Œwiêta patronuje.
Jesteœmy wdziêczni, ¿e mogliœmy
w³¹czyæ siê w tê szczytn¹ akcjê.

¯yciorys œw. Józefiny – w k¹-
ciku “Nie tylko dla dzieci”.

Litania loretañska nazywana jest litani¹ do Najœwiêtszej Maryi Panny. Przymiotnik „loretañ-
ska” w nazwie pochodzi od w³oskiego miasta Loreto, gdzie w bazylice, zgodnie z podaniami, znajduje
siê, przewieziony z Nazaretu, domek Œwiêtej Rodziny, w którym mieszka³a Matka Bo¿a i w którym
objawi³ siê jej archanio³ Gabriel. Litania do Najœwiêtszej Maryi Panny by³a tam szczególnie propagowana
i odmawiana. Nie narodzi³a siê jednak w Loreto; Ÿród³a podaj¹, ¿e powsta³a ju¿ w XII wieku we Francji,
lecz pierwsza wersja nie zachowa³a siê. Poœród licznych schematów litanii maryjnych utrwali³ siê w³aœnie
ten, który by³ u¿ywany od pierwszej po³owy XVI wieku w Loreto. St¹d nazwa litania loretañska.

W 1587 papie¿ Sykstus V zwi¹za³ z jej odmawianiem przywilej 200 dni odpustu. Okreœlenie „Litania
loretañska” stosowane by³o czêœciej od 1575, kiedy to dyrektor chóru w Loreto, Costanzo Porta  skom-
ponowa³ najstarsze znane opracowanie muzyczne litanii na 8 g³osów (Litaniae deiparae Virginis Mariae
octo vocum). Mno¿¹ce siê litanie i wezwania, czêsto posiadaj¹ce szkodliwe elementy, doprowadzi³y do
zniesienia przez papie¿a Klemensa VIII w 1601 wszystkich litanii z wyj¹tkiem litanii loretañskiej i Litanii
do Wszystkich Œwiêtych. Natomiast w 1631 zakazano wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez
zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co bezpoœrednio wp³ynê³o na jej ujednolicenie i upowszechnienie.



6 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

ULICE NASZEGO OSIEDLA
Nasz na-

s t ê p n y
wspania³y
a r ch i t e k t
patron jed-
nej z ulic na
o s i e d l u
Nowe ¯er-
niki II nie
jest zwi¹za-
ny z przed-
w o j e n n ¹

wroc³awsk¹ wystaw¹ WU-WA ale
nie mniej zas³u¿ony by³ i jest dla
naszego miasta.

Tadeusz Brzoza urodzi³ siê 16
maja 1911 roku w Zakopanem.

W 1939 ukoñczy³ studia na
Wydziale Architektury Politechni-
ki Lwowskiej, podczas II wojny
œwiatowej przebywa³ we Lwowie
a nastêpnie w Krakowie i Zako-
panem.

W latach 1945-47 by³ archi-
tektem okrêgowym na powiaty
nowotarski, myœlenicki i ¿ywiec-
ki; ratowa³ wtedy zabytki budow-
nictwa drewnianego na Podhalu.

By³ projektantem nowych ko-
œcio³ów murowanych w Groniu
i Gronkowie na Podhalu oraz
wspó³projektantem s³ynnego
Domu Turysty w Zakopanem.
W 1947 przeprowadzi³ siê do
Wroc³awia gdzie zosta³ samodziel-
nym pracownikiem naukowym
Oddzia³u Architektury przy Wy-
dziale Budownictwa Uniwersyte-
tu Wroc³awskiego i Politechniki
Wroc³awskiej. Od 1947 do 1949
bêd¹c zastêpc¹ profesora kierowa³
Katedr¹ Architektury i Budownic-
twa Wiejskiego, a nastêpnie do
1953 Katedr¹ Architektury I,
w 1952 zosta³ profesorem kon-
traktowym (w 1956 otrzyma³
tytu³ profesora). W 1953 zosta³
kierownikiem Zak³adu Projekto-

wania Budowli Mieszkalnych oraz
kierownikiem Zespo³owej Katedry
Projektowania Budynków Spo-
³eczno-Mieszkalnych i zajmowa³ te
funkcje do 1963, kiedy to zosta³
kierownikiem Zak³adu Projekto-
wania Budowli Mieszkalnych. Zaj-
mowa³ je do 1968, aby nastêp-
nie przejœæ na podobne stanowi-
sko w Zak³adzie Projektowania
Architektury Budynków Mieszkal-
nych w Instytucie Architektury
i Urbanistyki. Od 1967 przez trzy
lata by³ przewodnicz¹cym Kole-
gium Sêdziów Konkursowych
SARP w 1975 zosta³ profesorem
zwyczajnym. Przez wiele lat za-
siada³ w Miejskiej i Wojewódzkiej
Komisji Urbanistyczno-architekto-
nicznej przy G³ównym Architek-
cie Miasta i Województwa Wro-
c³awskiego. By³ za³o¿ycielem i wie-
loletnim prezesem Towarzystwa
Polsko-Fiñskiego. Z zami³owania
by³ taternikiem, 20 czerwca 1929
wszed³ w pierwszej ekipie zdoby-
waj¹cej Giewont od pó³nocnej
œciany wprost na wierzcho³ek.
Zgin¹³ tragicznie 14 marca 1978
roku w wypadku drogowym. Po-
chowany zosta³ na Nowym Cmen-
tarzu w Zakopanem.

Wybrane realizacje architekto-
niczne

• Kalwaria Panewnicka (1936);
• Koœció³ w Groniu-Leœnicy

(1936, realizacja 1952);
• Koœció³ w Gronkowie (1947);
• Restauracja i odbudowa gma-

chu g³ównego Uniwersytetu Wro-
c³awskiego (1948-1950);

• Dom Turysty im. Mariusza
Zaruskiego w Zakopanem (razem
ze Zbigniewem Kupcem (1951-
1952);

• Koœció³ parafialny w Zawa-
dzie (1957);

• Koœció³ w Têgoborzu (1958);
• Pawilony Wydzia³u Elektro-

niki Politechniki Wroc³awskiej
(1961-1968);

• Budynki Instytutu Telekomu-
nikacji i Akustyki Politechniki
Wroc³awskiej (1971);

• Osiedle Bartoszowice we
Wroc³awiu – etap (1971);

Dom Turysty w Zakopanem
utrzymany w stylu nowo-zako-
piañskim by³ do 2012 budynkiem
o najwiêkszym dachu krytym gon-
tem w Europie. Oprócz bazy tu-
rystycznej, przez wiele lat pe³ni³
równie¿ rolê placówki kulturalnej.
I ja tam by³am…

W 2008 pojawi³y siê plany
przebudowy Domu Turysty na
hotel o wy¿szym standardzie. Po-
niewa¿ obiekt nie by³ wpisany na
listê zabytków, inwestor zdecydo-
wa³ siê na przebudowê dachu
i zast¹pienie gontu innym mate-
ria³em.

Czy Dom Turysty zachowa³
swój nowo-zakopiañski styl nie
wiem, mo¿e ktoœ z parafian wie?

Opr. Irena Surma

fot.: www.inmemoriam.architektsarp.pl
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ROZMOWA MAMY I CÓRKI
Córka przysz³a do swojej

mamy i powiedzia³a jej:
– Moje ¿ycie jest tak ciê¿kie,

¿e nie wiem, czy warto ¿yæ.
Chcia³a z nim skoñczyæ, by³a

zmêczona aby walczyæ. Zdawa³o
siê jej, ¿e jeszcze nie zd¹¿y za³a-
twiæ jednego problemu a ju¿ przy-
chodzi³ nowy. Mama zaprowadzi³a
j¹ do kuchni. Nape³ni³a trzy garn-
ki wod¹ i zostawi³a aby siê zago-
towa³a. Woda zagotowa³a siê bar-
dzo szybko. Do pierwszego garn-
ka w³o¿y³a marchew, do drugiego
jajko a do trzeciego ziarenka
kawy. Bez s³owa zostawi³a wodê
aby siê gotowa³a 20 minut. Kiedy
up³yn¹ czas, wróci³a do kuchni i
wyjê³a na talerz marchew i jajko
a do fili¿anki nala³a kawê. Spoj-
rza³a na swoj¹ córkê i zapyta³a:

– Powiedz mi co widzisz?
– Marchew, jajko i kawê od-

powiedzia³a córka.
– Dotknij marchew
Córka stwierdzi³a, ¿e marchew

jest miêkka i rozpada siê. Nastêp-
nie poda³a jej jajko. Dziewczyna
obra³a jajko i stwierdzi³a, ¿e jest
ono twarde. Na koniec mama da³a
jej spróbowaæ kawy. Córka

uœmiechnê³a siê
i zachwyci³a siê
a r o m a t e m
kawy.

– Mamo, co
chcesz mi przez
to powiedzieæ?

– Wiesz,
wszystkie te
produkty goto-
wa³y siê, a ka¿-
dy inaczej re-
agowa³. Mar-
chew najpierw
by³a twarda
i mocna. Po
ugotowaniu sta³a siê miêkka i syp-
ka. Jajko najpierw by³o s³abe
a w œrodku ciek³e. Po ugotowaniu
sta³o siê twarde. Ziarenka kawy
reagowa³y jednak ca³kiem inaczej.
Po tym jak dosta³y siê do wrz¹t-
ku, zmieni³y wodê!

– Jaka jesteœ? spyta³a mama
córkê. Kiedy przeciwieñstwa pu-
kaj¹ do twoich drzwi, jak zareagu-
jesz? Jesteœ jak marchew, jajko
czy ziarenko kawy?

– Jesteœ jak marchew, która
wydaje siê twarda, ale w cierpie-

niu i nieprzyjemnoœciach, stanie
siê miêkka i straci swoj¹ si³ê? Je-
steœ jak jajko, które ma delikatne
serce, ale zmieni siê przez pro-
blemy? Jesteœ prê¿na a trudy zmie-
ni³y ciê w nieustêpliw¹? Albo je-
steœ jak ziarnko kawy? Ziarnko
zmieni wodê, przetworzy proble-
my. I gdy tylko woda siê zagotuje
uwolni aromat i smak. Jeœli jesteœ
jak ziarnko kawy, staniesz siê
lepsz¹ i chocia¿ wszystko kroczy
ku gorszemu, ty zmienisz œwiat
wokó³ siebie.

Maj to miesi¹c Maryi
naszej Matki i Królowej Polski

Miesi¹c maj jest w szczególny sposób poœwiêcony Maryi - Mat-
ce Boga i naszej Matce. Niemal w ka¿dym koœciele i w ka¿dej
kaplicy w Polsce przez ca³y ten miesi¹c gromadzi siê lud wierny,
by wspólnie z kap³anami modliæ siê do Boga za wstawiennictwem
Matki Najœwiêtszej odœpiewuj¹c Litaniê Loretañsk¹. Pierwszego
maja jest œwiêto robotnicze, któremu patronuje œw. Józef – praco-
wity cieœla i opiekun Œwiêtej Rodziny. Trzeciego maja obchodzimy
uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski, g³ównej
Patronki naszej Ojczyzny. W tym roku w maju, a dok³adnie 20
wypada tak¿e uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny, Matki Ko-
œcio³a. Œwiêtowanie tej uroczystoœci zwi¹zane jest ze œwiêtowa-
niem Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego, a obchodzimy j¹ za-
wsze w poniedzia³ek po Niedzieli Zes³ania Ducha Œwiêtego. Nato-
miast 24 maja obchodzimy wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Pan-

ny Wspomo¿ycielki Wiernych, a 31 maja – œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. Józefina Bakhita(1868-1947)

Oto Œwiêta, która bêd¹c ma³¹
dziewczynk¹ sta³a siê ³upem han-
dlarzy niewolników! Serio. Uro-
dzi³a siê w Sudanie, w prowincji
Darfur i mia³a szeœcioro rodzeñ-
stwa. Rodzina by³a zamo¿na. Oj-
ciec, rolnik, zatrudnia³ kilku pra-
cowników, stryj by³ przywódc¹
wioski. Ale czasy by³y okrutne.
Sudan znajdowa³ siê pod w³adz¹
Egiptu. Niewolnikami handlowa-
no na targu jak arbuzami, trzcin¹
cukrow¹ czy tyto-
niem. Arabscy pory-
wacze, którzy dostar-
czali swoje ofiary
handlarzom niewol-
ników, pochwycili
najpierw jej siostrê.
Mia³a dziesiêæ lat,
kiedy rok póŸniej
przysz³a kolej na ni¹.
By³ to dla niej taki
szok, ¿e zapomnia³a,
jak siê nazywa. Na-
zwali ja wiêc sami:
Bakhita, w jêzyku
arabskim: szczêœcia-
ra. Od tej pory, z wy-
tatuowanym na ciele
piêtnem niewolnicy,
tyra³a u obcych ludzi,
a wszêdzie traktowa-
no j¹ tak samo pod-
le. Szczêœcie uœmie-
chnê³o siê do niej do-
piero, gdy mia³a piêt-
naœcie lat. Na targu
w Chartumie zosta³a
zakupiona przez w³o-
skiego konsula, Kalik-

sa Legnani, który potrzebowa³
akurat s³u¿¹cej. On sam uwa¿a³
niewolnictwo za wielkie z³o i za-
mierza³ przywróciæ dziewczynce
wolnoœæ, a ona szybko to wyczu-
³a. Po kilku latach, rodzina Legna-
ni wraca³a do W³och, zabra³a siê
z nimi. Wtedy zobaczy³a ca³kiem
inny œwiat. Przez pewien czas pra-
cowa³a u pañstwa Michieli (czy-
taj: mikjeli) niedaleko Wenecji.
Pani Michieli, zauroczona pokor¹

swej s³u¿¹cej, skierowa³a j¹ na
naukê katechizmu do sióstr kano-
sjanek. Tam Bakhita pozna³a
Chrystusa. Na Chrzcie, który
przyjê³a maj¹c dwadzieœcia jeden
lat, otrzyma³a imiê Józefina. Nie-
d³ugo potem wst¹pi³a do sióstr
kanosjanek w Chio (czytaj: skijo).
Przez piêædziesi¹t lat wykonywa-
³a najprostsze prace. Biedacy przy-
chodz¹cy do furty nieraz otwiera-
li przed ni¹ swoje serca. Ale jej

¿ycie nie by³o us³ane
ró¿ami. Spotyka³a bo-
wiem i takich ludzi, któ-
rzy naigrywali siê z jej
wygl¹du i wystawiali jej
wiarê na próbê. Wszyst-
kie te próby znosi³a z he-
roicznym spokojem,
³¹cz¹c w³asne cierpienia
z cierpieniami Chrystu-
sa.

***
Nieraz ca³owa³a

chrzcielnicê, powtarza-
j¹c z radoœci¹: „To tu
sta³am siê córk¹ Boga”.
Wszyscy, którzy j¹ zna-
li, mówili o niej: „Na-
sza Matka Moretta”
(Ciemnoskóra). A ty –
czy znasz miejsce,
w którym sta³eœ siê
dzieckiem Boga? Czy
i dla Ciebie jest ono po-
wodem wielkiej radoœci?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 18 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 18 maja).

Losowanie nagród w niedzielê  20 maja po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka majowa

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

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

Rozpocz¹³ siê piêkny miesi¹c maj, w którym szczególnie modlimy siê do Matki Bo¿ej Litani¹ Lore-
tañsk¹. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ, ¿e pierwszy dzieñ tego miesi¹ca jest poœwiêcony ziemskiemu
Opiekunowi Jezusa – œwiêtemu Józefowi, którego figura peregrynuje po naszych domach. Mo¿e zawita
równie¿ do Twojej rodziny? Has³o naszej krzy¿ówki ³¹czy siê z tymi Postaciami. Powodzenia!

opr. E.H.-G.
1. Miejsce, w którym rodzice odnaleŸli
    zagubionego Jezusa.
2. Figura Maryi ma go u swoich stóp
    (z kwiatów).
3. Z nich jest wykonany wieniec nad g³ow¹
    Niewiasty (Apokalipsa œw. Jana 12,1)
4. Miasto, w którym Maryja ma swój polski
   „tron”.
5. Zawód wykonywany przez œw. Józefa.
6. Rodzaj modlitwy z wezwaniami.
7. Imiê ojca Maryi.
8. Nazwa modlitwy chrzeœcijañskiej, pierwot-
   nie znanej pod nazw¹ Psa³terza Najœwiêt-
   szej Maryi Panny.
9. Przedstawione w Ewangeliach miasto
    dorastania Jezusa Chrystusa.
10. Modlitwa, nabo¿eñstwo zanoszone do
     Boga lub œwiêtych przez dziewiêæ
     kolejnych dni.
11. Datek, dar, np. Maryja z³o¿y³a 2 go³êbie.
12. Imiê krewnej, któr¹ odwiedzi³a Maryja.
13. Hebrajska, pierwotna forma imienia
      Maria.
14. Ka¿dego wspiera jego … Stró¿.
15. Sznur paciorków, s³u¿¹cy do odmawia-
      nia okreœlonych modlitw.
16. Imiê anio³a, który zwiastowa³ Maryi dobr¹
      nowinê.
17. Uroczyœcie „tata”.
18. Imiê mamy Maryi.
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INTENCJE MSZALNE
1 maja, wtorek                                                                                                                                                                   *

900 + Czes³aw (m) Miko³ajczyk
1800 + Janina Machoñ – 30 gregorianka (zakoñczenie)

2 maja, œroda                                                                                                                                                              *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
3 maja, czwartek – uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski                                                                     *

800 ++ Stanis³aw (m), Genowefa, Stanis³aw (m), Tadeusz, Edward, Marianna, Antonina Olejnik
900 + Józef (m) PaŸdzior – 16 rocznica œmierci; ++ Jan, Katarzyna PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna za Magdalenê, Maksymiliana Drelichowskich z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla nich i córek
1200 ++ Genowefa, Henryk, Jolanta, Stefan, Marian Sadowscy; ++ z rodziny Sadowskich
1800 O pokój na œwiecie

4 maja, pi¹tek – wspomnienie œw. Floriana, mêczennika                                                                                                  *
900

1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
5 maja, sobota                                                                                                                                                             *

900 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o b³ogos³awieñstwo dla rodziny
1800 ++ Stanis³awa (f), Waldemar Marzec

6 maja, VI niedziela wielkanocna                                                                                                                                                   *
800 ++ Kazimierz (m), Józef (m), Jan, Henryk (m) Grabarek
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Urszuli z okazji urodzin z podziêkowaniem za doznane ³aski oraz proœb¹ o dalsze dla
     Jubilatki i najbli¿szej rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla córki Ani i wnuków Krzysztofa, Dominika, Micha³a, Darii (f), Mateusza, Neli i ich rodzin
1200 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Gabrysi w 1. rocznicê urodzin
1800 ++ Zofia, Wac³aw (m) Galina
2000

7 maja, poniedzia³ek – rozpoczynaj¹ siê Dni Modlitw o urodzaje i o b³ogos³awieñstwo dla pracy ludzkiej                          *
900 Dziêkczynna z okazji 50. rocznicy urodzin córki Katarzyny i 93. rocznicy urodzin mamy Zofii
1800

8 maja, wtorek – uroczystoœæ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika, g³ównego patrona Polski                                            *
900 ++ Wiktoria, Stanis³aw (m) Pasternak; ++ z rodziny Pasternak
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Justynki z okazji 12. rocznicy urodzin, Anny z okazji 50. rocznicy urodzin
        i za chrzestnego Stanis³awa

9 maja, œroda                                                                                                                                                                         *
900 + Kazimierz Machoñ – 16 rocznica œmierci
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

10 maja, czwartek                                                                                                                                                              *
900 + Stanis³aw (m) Ga³uszka
1800

11 maja, pi¹tek – rozpoczyna siê nowenna przed uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego                                             *
900 W intencji Parafian
1800 + Stanis³aw (m) Mañkiewicz

12 maja, sobota                                                                                                                                                                    *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz opiekê Matki Bo¿ej dla Dominika (m)
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Tomka Turka w 23. rocznicê urodzin

13 maja, VII niedziela wielkanocna – Wniebowst¹pienie Pañskie                                                                                         *
800 ++ Zofia, Roman, Aleksander M¹czka
900 ++ Zdzis³aw, Zofia, Józef (m), Marian Z¹bek; ++ Rodzice, Rodzeñstwo; ++ z rodziny Metz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Stanis³awa (f) Najda
1200 + Mieczys³aw (m) Drahan – 2 rocznica œmierci
1800 + Florian – 15 rocznica œmierci; ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Bagiñskich i Skotnickich
2000 Ró¿a NMP Niepokalanie Poczêtej

14 maja, poniedzia³ek – œwiêto œw. Macieja, Aposto³a                                                                                                                  *
900 + Antoni Stanis³awski – 1 gregorianka
1800 + Zofia, Stanis³aw (m) PaŸdzior

15 maja, wtorek                                                                                                                                                               *
900 + Zofia, Stanis³aw (m) PaŸdzior
1800 1) + Jolanta Jad³owska 2) + Antoni Stanis³awski – 2 gregorianka

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 maja (czwartek)
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16 maja, œroda – œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbitera i mêczennika, patrona Polski                                                    *
900 + Antoni Stanis³awski – 3 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

17 maja, czwartek                                                                                                                                                             *
900 + Antoni Stanis³awski – 4 gregorianka
1800 + Agnieszka Janczura; ++ z rodziny

18 maja, pi¹tek                                                                                                                                                             *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jana Oczkowskiego w 70. rocznicê urodzin
1800 + Antoni Stanis³awski – 5 gregorianka

19 maja, sobota                                                                                                                                                            *
900 + Antoni Stanis³awski – 6 gregorianka
1800 + Marian Z¹bek – 4 rocznica œmierci; ++ Rodzice: Jan, Wiktoria; ++ Rodzeñstwo; ++ Józef (m), Mariusz, Kazimierz

Ruszczyk
20 maja, niedziela – uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego                                                                                          *

800 ++ Roman, Kazimiera PaŸdzior; ++ z rodziny
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ks. Bogus³awa Sawaryna w 32. rocznicê œwiêceñ kap³añskich
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Lucjan Po³aczewski – 4 rocznica œmierci
1200 + Antoni Stanis³awski – 7 gregorianka
1800 + Ludwik Tomczuk
2000 + Tadeusz Naprawa – 18 rocznica œmierci; ++ Teresa, Franciszek (m) Ko³odziejczyk

21 maja, poniedzia³ek – œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Koœcio³a                                                                         *
900 W intencji Parafian
1800 + Antoni Stanis³awski – 8 gregorianka

22 maja, wtorek                                                                                                                                                                    *
900

1800 + Antoni Stanis³awski – 9 gregorianka
23 maja, œroda                                                                                                                                                                    *

900 + Antoni Stanis³awski – 10 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

24 maja, czwartek – œwiêto Jezusa Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana                                                            *
900

1800 + Antoni Stanis³awski – 11 gregorianka
25 maja, pi¹tek                                                                                                                                                                      *

900 + Antoni Stanis³awski – 12 gregorianka
1800 ++ Longin, Maria Mazurek; ++ z rodzin Mazurek i Bia³odziej

26 maja, sobota                                                                                                                                                                      *
900 + Antoni Stanis³awski – 13 gregorianka
1800 W intencji wszystkich Mam

27 maja, VIII niedziela w ci¹gu roku – uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy                                                                               *
800 ++ Helena, Franciszek (m) Po³udniak
900 ++ Kazimiera (f), Roman PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Oli Ruszczyk w 12. rocznicê urodzin oraz Przemka i Rodziców
1200 + Antoni Stanis³awski – 14 gregorianka
1800 + Marian Iwanek – 4 rocznica œmierci; ++ z rodzin Iwanek, Ko³cz i Brandt
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Julii w 18. rocznicê urodzin

28 maja, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy                                                                       *
900 W intencji Parafian
1800 + Antoni Stanis³awski – 15 gregorianka

29 maja, wtorek                                                                                                                                                                  *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Danuty
1800 + Antoni Stanis³awski – 16 gregorianka

30 maja, œroda                                                                                                                                                                       *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Cz³onków Ró¿añca Nieustaj¹cego
1800 + Antoni Stanis³awski – 17 gregorianka

31 maja, czwartek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o)                                                              *
800

900 ++ Józefa (f), Aleksander Wasilewscy; ++ Melania, Marian Kopyciñscy; ++ Janina, Stanis³aw (m) Chwalikowie;
       ++ Marianna, Jerzy Jab³oñscy
1000 W intencji Parafian
1200

1800 + Antoni Stanis³awski – 18 gregorianka
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KRONIKA PARAFIALNA
W kwietniu do wspólnoty pa-

rafialnej, przez sakrament Chrztu
œwiêtego, zosta³y przyjête dzieci:

Amelia Kowalska
Aleksandra Kaczan
Marcel Rafa³ Koz³owski
Maja Wiktoria Kasprowiak
Julia Kinga Czuba
Natalia Palkij
Szymon Daniel Gliñski
Samuel Karol Suszczyñski
Hanna Zofia Nicpoñ
Ma³gorzata Agata Pawe³ek
Aleksander Adam Cieñski
Filip Ko³odyñski
Adam Mazurek

W kwietniu zmarli

+ Alfreda Serwas
+ Andrzej Miœkiewicz
+ Krzysztof Miœkiewicz
+ Wanda Wilk
+ Marcin Doliñski
+ Zbigniew Ryba

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

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 maju

Intencja misyjna:
 Aby wierni œwieccy wype³niali
swoj¹ specyficzn¹ misjê, wyko-
rzystuj¹c swoje twórcze zdolno-
œci, by odpowiadaæ na wyzwa-
nia dzisiejszego œwiata.

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.

Nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

5 maja, godz. 800

Spotkania Grupy Biblijnej
œrody

godz. 1900

informacje u ks. S³awomira

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo Fatimskie

w niedzielê 13 maja,
o godz. 2000
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