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15 czerwca – Uroczystoœæ Najœwiêtszego
Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o)

procesja do czterech o³tarzy
po Mszy œw. na godz. 1000
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CISZA W COVA DA IRIA
Patrzyliœmy na te kilka s³ów

zapisanych przez tajemniczego
m³odego Portugalczyka z jakimœ
dziwnym zadumaniem i jednocze-
œnie fascynacj¹ – Jesteœcie ju¿
gotowi! – Na co? Kto nas do cze-
goœ przygotowywa³? Dlaczego nic
o tym nie wiemy? Tego typu py-
tania kot³owa³y siê po naszych g³o-
wach, choæ ¿adne z nas nie wy-
powiedzia³o ich na g³os. Byliœmy
zbyt dumni, czy mo¿e bardziej zbyt
zagubieni? W koñcu przed chwil¹
ka¿de z nas dotknê³o bol¹cej stre-
fy swojego ¿ycia. Owego „udrê-
czenia”, o którym mówi³a ma³a
Jacinta. Ka¿dy z nas zda³ sobie
z tego sprawê, ¿e musi to prze-
pracowaæ indywidualnie. Zatem
po postu staliœmy tam nad staro-
modnym koszykiem piknikowym

Z notatnika pielgrzyma…
Œwietlany p³aszcz proroctwa kryje tajemnicê i wzrok matczyny,

nadziej¹ wype³niony po brzegi Ÿrenic szerokich.

w cieniu poskrêcanych dêbów jak
stado owiec czekaj¹cych nie wia-
domo na co. Marek przerwa³ tê
nienaturaln¹ ciszê. – To co robi-
my? Idziemy dalej, do Aljustrel?
Wracamy, czy zostajemy tu?

Pytania pada³y jedno po dru-
gim. Nikt nie odpowiada³. W za-
sadzie nie dziwiê siê. Sam nie wie-
dzia³em, co dalej robiæ. Mia³em
jedn¹ wielk¹ pustkê w g³owie
i ¿adnych pomys³ów. Nikt nie
chcia³ podj¹æ decyzji. W koñcu
Kaœka stwierdzi³a, ¿e ona wraca
do Fatimy. Ma ju¿ doœæ. Ktoœ do
niej do³¹czy³ i poszli. Marek upie-
ra³ siê, ¿e on dotrze jednak do Al-
justrel, skoro i tak jest ju¿ nieda-
leko. Nikt nie podj¹³ tego pomy-
s³u, wiêc Marek pokrêci³ siê jesz-
cze kilka minut i poszed³

w stronê domów, gdzie kiedyœ
mieszkali Franciszek, Hiacynta
i £ucja. Nim siê obejrza³em na
drodze do Aljustrel zosta³em sam
z piknikowym koszem. Zoriento-
wa³em siê te¿, ¿e wokó³ nie by³o
naprawdê nikogo! A przecie¿
Francisco zapewnia³ nas, ¿e tutaj
zawsze jest wiele pielgrzymów,
tymczasem otacza³a mnie cisza.
Przerywana jedynie œwiergotem
ptaków i cykaniem œwierszczy.
By³a to cisza bardzo przyjemna –
inna od tej, która mia³a miejsce
kilka minut temu, kiedy jeszcze by-
liœmy wszyscy razem. Tamta by³a
pe³na napiêcia, ¿alu i têsknoty
oraz niewyt³umaczalnego oczeki-
wania. Ta nios³a ukojenie. By³a
jak balsam na wyrzuty sumienia,
które jeszcze tak niedawno rozry-
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wa³y mi serce. Takiej ciszy potrze-
bowa³em ju¿ od d³u¿szego czasu.
Zda³em sobie z tego sprawê, do-
piero, kiedy jej zasmakowa³em.
Tak, tak – wszyscy przecie¿ mó-
wili, ¿e na pielgrzymi szlak najle-
piej pójœæ samemu, bo wtedy
³atwiej to wszystko, co w nas jest,
pouk³adaæ, przemyœleæ, przemo-
dliæ. My wybraliœmy siê wspólnie,
choæ by³o nas niewiele, ot grupka
zgranych przyjació³. Zrozumia³em,
¿e owszem by³o nam raŸniej ale
w rzeczywistoœci by³a to te¿ uciecz-
ka od tego, by zostaæ sam na sam
ze sob¹ samym i z Panem Bogiem.
Zawsze przecie¿ w grupie mo¿na
znaleŸæ jak¹œ wymówkê. Trudno
wygospodarowaæ te¿ czas dla sie-
bie. Teraz tego problemu nie by³o.
Zosta³em sam. Inni te¿ rozpierz-
chli siê w ró¿ne strony samotnie,
lub w naprawdê ma³ych grupkach.
Los, a raczej Pan Bóg, da³ nam
szansê. Czy potrafimy j¹ wyko-
rzystaæ?

Siedzia³em pod dêbami na dro-
dze do Aljustrel i zatapia³em siê
w ciszy. Nie wiem kiedy wyci¹-
gn¹³em ró¿aniec – jak dawno po
niego nie siêga³em. Owszem za-PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO FATIMY

Kochani!
Ju¿ niebawem, bo pod koniec czerwca, grupa naszych Parafian uda siê na pielgrzymi szlak do

Matki Bo¿ej Fatimskiej. Pragniemy, aby by³a to nasza parafialna pielgrzymka, dlatego chcemy
zabraæ ze sob¹ intencje wszystkich Parafian, tak¿e tych, którzy zostaj¹ tu w parafii. Zachêcamy
wiêc, aby spisaæ swoje proœby i podziêkowania do Matki Bo¿ej Fatimskiej i wrzuciæ je do specjalnej
skrzynki, która znajduje siê w naszym Wieczerniku. Obiecujemy, ¿e w³aœnie w tych intencjach
bêdziemy siê modliæ w czasie naszej pielgrzymki i bêdziemy je polecaæ Naszej Matce.

Naszym pragnieniem jest równie¿ przywiezienie figury Matki Bo¿ej z Fatimy jako wotum wdziêcz-
noœci naszej parafii i pami¹tkê 100-lecia Objawieñ Fatimskich. Ka¿dy, kto chcia³by z³o¿yæ swoj¹
ofiarê na ten szczytny cel, mo¿e tu uczyniæ w niedziele po ka¿dej Mszy œwiêtej przy wejœciu do
Wieczernika albo w tygodniu w zakrystii. Mo¿na te¿ wpisaæ siê do pami¹tkowej Ksiêgi Ofiarodaw-
ców. Zachêcamy i dziêkujemy!

Pielgrzymi

wsze mia³em go przy sobie, w kie-
szeni – stary drewniany ró¿aniec,
który przypomina³ mi dawne cza-
sy, ale ¿eby na nim siê modliæ.
Zdarza³o siê, ale niezwykle rzad-
ko. Teraz znalaz³ siê w moich d³o-
niach i modlitwa p³ynê³a jakby
sama z siebie. Da³em siê wci¹gn¹æ
w jej rytm. Coraz bardziej wcho-
dzi³em w jej g³¹b, s³owa jakoœ prze-
sta³y byæ wa¿ne, liczy³o siê tylko
to, ¿e trwa³em w jednoœci z Pa-
nem Bogiem, znów bardzo moc-
no poczu³em Jego obecnoœæ.
I obecnoœæ jeszcze Kogoœ. By³a
tam – Maryja. Jej lœni¹co bia³y
p³aszcz od razu przyku³ mój wzrok.
Blask by³ intensywny, ale nie
przeszkadza³ mi dostrzec szczegó-
³ów. Sta³a tam, przy s¹siednim
dêbie i patrzy³a. Patrzy³a na mnie!
Przekona³em siê o tym dopiero
po chwili. Maryja na mnie skiero-
wa³a swój wzrok – pe³en mi³oœci,
ale i smutku. Kiedy pochwyci³em
Jej spojrzenie, nie chcia³em ju¿
wiêcej go straciæ. Moje serce krzy-
cza³o, ¿e przeprasza za ten ca³y
ból, jaki sprawi³o, obiecywa³o po-
prawê, chcia³o ju¿ zawsze tylko
uwielbiaæ! A mój rozum? Rejestro-

wa³ to wszystko we wszystkich wy-
miarach jednoczeœnie. Nie wiem
jak, ale wszystko to pamiêtam do
dzisiaj bardzo wyraŸnie – i moje
myœli, i porywy serca, i pragma-
tyczne wnioski wyci¹gane przez
umys³, i wzrok Maryi, i ciszê wokó³
mnie, i kszta³t poskrêcanego dêbu,
pod którym siedzia³em. Pamiêtam
wszystko, dos³ownie!

Maryja lekko uœmiechnê³a siê.
Moje serce zala³a fala pokoju. Nie-
znanego mi dot¹d uczucia. W g³o-
wie pojawi³o siê zdanie, które
brzmia³o jak koœcielny dzwon
z wie¿y rodzinnego koœcio³a.
Wiesz ju¿, co masz robiæ! Wiesz
ju¿, co masz robiæ!  DŸwiêk s³ów
by³ mi³y ale te¿ wymagaj¹cy. To
by³ g³os Maryi! By³em tego pew-
ny, choæ Maryja nie odezwa³a siê
do mnie ani s³owem. A jednak
by³em tego pewien. Wiedzia³em,
¿e moje ¿ycie od tej chwili bêdzie
wygl¹daæ inaczej. Jak dowiedzia-
³em siê póŸniej od moich przyja-
ció³ dla nich to popo³udnie te¿
by³o momentem zwrotnym… Tak,
cisza w Cova da Iria skrywa wielk¹
tajemnicê szczêœcia. Teraz to
wiem.
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ABC ZACHOWANIA W KOSCIELE

Ka¿dy kulturalny cz³owiek, nie
tylko chrzeœcijanin, doskonale zda-
je sobie sprawê z tego, ¿e naszym
zachowaniem rz¹dz¹ pewne zasa-
dy. Inaczej zachowujemy siê
w domu, inaczej w pracy i szkole,
jeszcze inaczej podczas wypoczyn-
ku. Nie dziwi¹ nas regu³y dotycz¹-
ce ró¿nych dziedzin naszego ¿ycia
– s¹ oczywiste. Zachowujemy siê
stosownie do okazji – tak nas na-
uczyli rodzice i dziadkowie, takie
s¹ przyjête obyczaje.

Dlaczego zatem tak czêsto
mamy k³opoty z w³aœciwym zacho-
waniem siê w koœciele?

OdpowiedŸ jest doœæ prosta.
Niestety czêsto popadamy w ru-
tynê i zamiast uczestniczyæ we
Mszy œw., to na ni¹ „wpadamy” –
bez g³êbszej refleksji i zastanowie-
nia, z przyzwyczajenia. Umyka
nam istota Uczty Pañskiej.

Pamiêtajmy, ¿e naszym zacho-
waniem w koœciele powinniœmy
œwiadczyæ o tym, ¿e nie przyszli-
œmy tu przy okazji, wyjœcia na pla-
¿ê, spacer czy zakupy lub powro-
tu z tych¿e.

Przyszliœmy na spotkanie z mi-
³uj¹cym Bogiem, na modlitwê.

Oka¿my swym zachowaniem
i stosownym ubiorem nasz szacu-
nek i oddanie Temu, który za nas
odda³ swe ¿ycie, bo ka¿da Msza
Œwiêta jest spotkaniem z Ukrzy-
¿owanym Panem w Jego Naj-
œwiêtszej Ofierze.

Nie b¹dŸmy krytycznymi obser-
watorami „ceremonii”, ale œwia-
domymi dzieæmi Bo¿ymi celebru-
j¹cymi wraz z ca³ym Koœcio³em
g³ówny akt w dziejach ludzkoœci.
Akt bezgranicznej mi³oœci, obok
którego nie mo¿na przejœæ obo-
jêtnie czy lekcewa¿¹co.

Najwa¿niejsze zasady, które
powinny obowi¹zywaæ w koœcie-
le, to zachowanie powagi, ciszy
i modlitewnego skupienia.

Dla jasnoœci i przypomnienia
podajemy podstawowe zasady
zachowania siê w koœciele:

Odœwiêtny strój
Przychodzimy do koœcio³a na

Ucztê, na uroczyste spotkanie
z naszym Królem i Zbawi-cielem.
Z tej okazji ubierzmy siê godnie

i elegancko, a zarazem skromnie.
Unikajmy odkrytych ramion
i dekoltów, obcis³ych i przeœwitu-
j¹cych ubrañ oraz spódnic przed
kolana i krótkich spodni. S¹ nie-
eleganckie, czêsto wrêcz nieeste-
tyczne i rozpraszaj¹ce. Niech mój
strój œwiadczy o mnie i o mojej
wierze a nie o trendach mody.
Sportowy strój panów – japonki
i spodnie do kolana nie mieœci siê
w okreœleniu „godny”.

Kreœlenie znaku krzy¿a œw.
Znak krzy¿a œw. wykonujmy

starannie, bez poœpiechu. Wcho-
dz¹c i wychodz¹c z koœcio³a znak
krzy¿a œw. kreœlmy wod¹ œwiêcon¹
w kierunku, w którym pod¹¿amy
– wychodz¹c nie zatrzymujmy siê
i nie odwracajmy gwa³townie
w stronê o³tarza, utrudniaj¹c wy-
chodzenie z koœcio³a.

Klêkanie
Po wejœciu do œwi¹tyni czyni-

my znak krzy¿a wod¹ œwiêcon¹
i udajemy siê na miejsce, w któ-
rym bêdziemy uczestniczyæ we
Mszy œw. Przechodz¹c przed ta-
bernakulum, przyklêkamy na pra-
we kolano, nie wykonuj¹c znaku
krzy¿a. Jeœli tabernakulum jest
w bocznej kaplicy: przed taber-
nakulum przyklêkamy, przed o³-
tarzem czynimy sk³on.

Aktywny udzia³ we Mszy œw.
ŒledŸmy uwa¿nie przebieg

Mszy œw. i to, co robi kap³an od-
prawiaj¹cy Mszê œw. Ka¿dy bo-
wiem jego gest, ka¿de s³owo maj¹
ogromne znaczenie. To on cele-
bruje tê uroczystoœæ, pod¹¿ajmy
za nim. Starajmy siê wspólnie, we
w³aœciwych momentach wstawaæ
i klêkaæ. W³¹czajmy siê tak¿e do
œpiewu, na chwa³ê Pana.

Przystêpujemy
do Komunii Œwiêtej

Id¹c do Komunii Œwiêtej nie
nale¿y przepychaæ siê. Raczej
ustêpujmy miejsca innym. Przystê-
puj¹c do Komunii Œwiêtej pamiê-
tajmy o tym, jakiej wagi jest to
wydarzenie. W tym momencie
powinniœmy przybraæ postawê
pe³n¹ uszanowania i pokory. Po-
wracaj¹c nie nale¿y siadaæ na
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pierwszym wolnym miejscu. To
miejsce mo¿e byæ przez kogoœ za-
jête, kto poszed³ do Komunii
Œwiêtej. Klêkaj¹c po Komunii
Œwiêtej trzeba robiæ to tak, by ni-
komu nie przeszkadzaæ. Nie klê-
kajmy przy brzegu ³awki uniemo¿-
liwiaj¹c powrót na miejsce oso-
bom, które siedz¹ w jej œrodku.

Prawid³owa postawa
Siedz¹c, nie zak³adajmy nogi na

nogê, bo jest to ma³o eleganckie
czy wrêcz nonszalanckie – doty-
czy to zarówno kobiet, jak i mê¿-
czyzn. W trakcie Mszy œw. klêka-
my na obydwa kolana – nie przy-
klêkamy czy kucamy. Nie opiera-
my nóg o klêczniki. Nigdy nie na-
le¿y wychodziæ z koœcio³a przed
koñcowym b³ogos³awieñstwem.
Mam tu na myœli wiernych, któ-
rzy nie mog¹c siê doczekaæ zakoñ-
czenia nabo¿eñstwa udzielaj¹ so-
bie dyspensy z jego czêœci, id¹c
do domu zanim kap³an ich pob³o-
gos³awi. Takie zachowanie jest
egoistyczne, niekulturalne i mo¿e
nawet bluŸniercze wobec Boga,
który jeszcze nie zakoñczy³ swo-
jej audiencji dla nas. Po Mszy œw.
wychodzimy powoli.

Znak pokoju
Znak pokoju przekazujemy

przez sk³on g³ow¹ wobec najbli-
¿ej stoj¹cych, bez wypowiada-nia
jakichkolwiek s³ów. Jeœli jest taki
zwyczaj, mo¿e byæ podanie rêki
najbli¿ej stoj¹cym. Chodzenie
przy tym po koœciele i przesadne
objawy serdecznoœci nie s¹ wska-
zane.

Rodzice ma³ych dzieci
Za zachowanie dzieci odpowia-

daj¹ rodzice – tak¿e w koœciele.
Nie pozwalajmy, by nasze pocie-
chy p³aczem czy bieganiem zak³ó-
ca³y przebieg Mszy œw. Pozwól-
my innym, w tym kap³anowi, sku-
piæ siê na sprawowaniu liturgii
i modlitwie. Uczmy nasze dzieci

od ma³ego, ¿e koœció³ jest Domem
Bo¿ym, a nie podwórkiem. A je-
¿eli dziecko p³acze lub dokazuje,
stañmy z nim z ty³u lub przed ko-
œcio³em.

Zachowanie ciszy, powagi
oraz skromnoœci

Przebywaj¹c w koœciele, nie
rozmawiajmy z osobami towarzy-
sz¹cymi lub spotkanymi znajomy-
mi. Nie nale¿y tak¿e czule obej-
mowaæ siê i przytulaæ – nawet je-
¿eli jest siê bardzo zakochanym.

Telefony komórkowe
Najlepiej zostawiæ telefony ko-

mórkowe w domu lub samocho-
dzie. Je¿eli jednak nie mo¿emy siê
z nimi rozstaæ na czas Mszy œw.,
to pamiêtajmy o ich wy³¹czeniu
przed wejœciem do koœcio³a.

Przed koœcio³em
Postarajmy siê uczestniczyæ we

Mszy œw. wewn¹trz koœcio³a. Je-
¿eli z uwagi np.
na dzieci musi-
my przebywaæ
bezpoœrednio
przed koœcio-
³em w trakcie
Mszy œw., to
po zo s t añmy
w skupieniu
modlitewnym.
Nie rozmawiaj-
my i nie space-
rujmy, nie mó-
wi¹c o biega-
niu, paleniu pa-
pierosów czy
¿uciu gumy.
Dotyczy to tak-
¿e momentów
przed Msz¹ œw.
i po niej. Pa-
miêtajmy tak¿e,
¿e ch³opcy, tak-
¿e ci najmniej-
si, powinni
zdj¹æ nakrycie
g³owy nie tylko

w koœciele, ale tak¿e wtedy, gdy
uczestnicz¹ w nabo¿eñstwie przed
koœcio³em.

Punktualnoœæ
B¹dŸmy punktualni na spotka-

nie z Bogiem, choæ On na nas
zawsze czeka. Tu „kwadrans aka-
demicki” nie obowi¹zuje. Na Mszê
œw. i inne nabo¿eñstwa przychodŸ-
my przed wyznaczon¹ godzin¹,
aby mieæ czas na wyciszenie, na
przygotowanie siê na spotkanie z
Jezusem.

A je¿eli zdarzy nam siê spóŸ-
nienie, to swoim przybyciem nie
zwracajmy uwagi wszystkich zgro-
madzonych na modlitwie. Stañmy
lub usi¹dŸmy z ty³u lub z boku ko-
œcio³a, nie przechodŸmy przed
sam o³tarz, zak³ócaj¹c ceremoniê
Mszy œw.

oprac. Irena Surma
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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 czerwcu

Intencja ogólna
Aby odpowiedzialni za naro-

dy zdecydowanie dok³adali sta-
rañ, by po³o¿yæ kres handlowi
broni¹, który jest przyczyn¹ wie-
lu niewinnych ofiar.

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.

Dzieñ Dziecka
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziec-

ka ma swoje pocz¹tki w Œwiato-
wej Konferencji na Rzecz Dobra
Dzieci, która odby³a siê w Gene-
wie (Szwajcaria) w 1925 r. Nie
jest jasne, dlaczego obchody tego
œwiêta wyznaczono na 1 czerw-
ca. Inicjatorem tego œwiêta by³a
organizacja The International
Union for Protection of Childho-
od, która za cel obra³a sobie za-
pewnienie bezpieczeñstwa dzie-
ciom z ca³ego œwiata. Obecnie
Dzieñ Dziecka obchodzony jest
w ponad 100 pañstwach œwiata.

W Polsce i innych by³ych pañ-
stwach socjalistycznych Miêdzyna-
rodowy Dzieñ Dziecka obchodzo-
ny jest od 1950 w dniu 1 czerw-
ca. Od 1952 sta³o siê œwiêtem sta-
³ym. Od 1994 tego dnia w War-
szawie obraduje Sejm Dzieci i M³o-
dzie¿y.

Z okazji Dnia Dziecka w szko-
³ach czêsto obchodzony jest dzieñ
sportu; np. poprzez organizowa-
nie rozgrywek miêdzyklasowych.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ z ini-
cjatywy Polskiego Komitetu Opie-
ki nad Dzieckiem od 1929 roku
w dniu 22 wrzeœnia obchodzono
Œwiêto Dziecka. Tego dnia po
mszach w koœcio³ach dzieci uda-
wa³y siê do szkó³ na uroczyste aka-
demie, a nastêpnie na przygoto-
wane wycieczki i zabawy, w cza-
sie których rozdawano s³odycze,

zakupione ze œrodków pozyska-
nych ze zbiórek publicznych.

Oprócz Dnia Dziecka obcho-
dzonego 1 czerwca ka¿dego roku
jest tak¿e Powszechny Dzieñ Dzie-
ci ustanowiony œwiêtem przez
Organizacjê Narodów Zjednoczo-
nych w 1954 r., aby zachêciæ
wszystkie kraje œwiata do jego ce-
lebrowania poprzez inicjacjê spe-
cjalnych akcji na rzecz dobra dzie-
ci. Wspomniany Dzieñ Dziecka
obchodzony jest 20 listopada ka¿-
dego roku w rocznicê ustanowie-
nia Deklaracji Praw Dziecka (ang.
Declaration of the Rights of the
Child).

Nie we wszystkich krajach
œwiêto obchodzone jest 1 czerw-
ca, np. w Brazylii Dzieñ Dziecka
obchodzony jest 12 paŸdziernika,
w Australii w pierwsz¹ sobotê lip-
ca ka¿dego roku. Niezale¿nie od
daty, jest to okazja do organizo-
wania specjalnych akcji, koncer-
tów i zabaw w szko³ach i instytu-
cjach dla uœwietnienia tego dnia.
Dla rodziców to okazja na spê-
dzenie dodatkowego czasu ze swo-
imi dzieæmi, sk³adania im ¿yczeñ
z okazji Dnia Dziecka oraz obda-
rowania swoich pociech prezen-
tami (np. s³odyczami). Jednak naj-
lepszym prezentem dla ka¿dego
dziecka jest przede wszystkim mi-
³oœæ, troska i zainteresowanie ze
strony jego rodziców.

Oto autentyczne zdarzenia i wypowiedzi naszych milusiñskich
w rozmowach miêdzy sob¹ i z doros³ymi.

– Kto to jest biskup?
– To taki ksi¹dz, tylko z wy¿szej
pó³ki!

~~~~
– Droga mamo?! Ale jaka? Asfal-
towa? Betonowa? Polna? A mo¿e
morska? O! Wiem! O kosmosie
mówimy, to na pewno Droga
Mleczna Mamo...

~~~~
– Jak myœlicie, co robi ba³wan
w nocy?
– Ba³wan w nocy myœli.
– O czym myœli?
– Po co mu te niem¹dre dzieci sza-
lik zawi¹za³y! Przecie¿ wiadomo,
¿e szalik powoduje œmieræ ba³wa-
nów!
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PLUTONY RÓ¯AÑCOWE
Pomys³odawc¹ „Plutonów ró-

¿añca” jest m³ody – niespe³na trzy-
dziestoletni mê¿czyzna – Micha³
PrzewoŸny. Opowiadaj¹c o swo-
im pomyœle, powraca do swojej
wizyty w domu rodzinnym. – W
trakcie którejœ z rozmów z mam¹
i cioci¹ okaza³o siê, ¿e potrzeba
jednej osoby do Ró¿y Ró¿añco-
wej w naszej parafii, do której
mama i ciocia nale¿¹. PóŸniej oka-
za³o siê, ¿e wiele lat temu mój
dziadek nale¿a³ do takiej ró¿y w
której byli sami mê¿czyŸni. Zasko-
czy³o mnie to, bo szczerze przy-
znam, ¿e nie s³ysza³em o czymœ
takim. Mê¿czyznom, nawet tym
bêd¹cym w koœciele, ró¿aniec ko-
jarzy siê ze starszymi kobietami.
Da³o mi to do myœlenia.

Pluton jest w³aœciwie kó³kiem
ró¿añcowym, ale ¿eby has³o by³o
noœne i znoœne dla facetów przy-
braliœmy konwencjê militarn¹ –
przyznaje Micha³ Owczarski, do-
wódca jednego z ³ódzkich pluto-
nów.

W toku dalszych poszukiwañ
okaza³o siê, ¿e ró¿aniec to nie-
zwyk³a modlitwa i bardzo mêska.
A, ¿e od kilku lat dzia³am w To-
runiu w mêskiej wspólnocie Lew
Judy, to zaproponowa³em byœmy
utworzyli taki mêski ró¿aniec.
Z doœwiadczenia wiedzia³em jak
kojarz¹ siê mê¿czyznom pojêcia
Ró¿a ró¿añcowa czy „kó³ko ró-
¿añcowe”. Trzeba by³o wymyœliæ
coœ co zmieni ten stereotyp, a jed-
noczeœnie poruszy mêskie serca,
coœ co bêdzie kojarzyæ siê z walk¹
i si³¹ – opowiada. I tak powsta³y

mêskie „Plutony ró¿añca”. „Two-
rzymy ró¿añcow¹ armiê. Do³¹cz
do walki” – zachêcaj¹ twórcy mê-
skich Plutonów Ró¿añca.

Cz³onkowie plutonów ró¿añca
ka¿dego dnia modl¹ siê o to, by
Bóg budzi³ serca mê¿czyzn do
¿ycia pe³ni¹. Ka¿dy dzieñ tygodnia
ma równie¿ inn¹ intencjê szcze-
góln¹ – powierzaj¹ Bogu wszyst-
kie mêskie grupy, wszystkich spra-
wuj¹cych w³adzê i nasz¹ Ojczy-
znê, wszystkie rodziny, jednoœæ
chrzeœcijan, wszystkie stany ko-
œcio³a, wiêŸniów, g³oduj¹cych,
ofiary wojny, przeœladowanych
chrzeœcijan, niewierz¹cych,
wszystkie kobiety, papie¿a i ca³y
Koœció³.

W tej chwili dzia³a ju¿ piêtna-
œcie Plutonów Ró¿añca, przy czym
trzy (dwa w Toruniu i jeden w Kra-
kowie) s¹ ju¿ w pe³ni uformowa-
ne, a pozosta³e s¹ na etapie re-
krutacji. Mo¿na je znaleŸæ m.in.

w Gdañsku, Warszawie, Bia³ym-
stoku oraz Wroc³awiu. Ka¿dy
z nich sk³ada siê z 21 mê¿czyzn.
Tajemnic jest dwadzieœcia, pluton
odmawia wiêc codziennie ca³y ró-
¿aniec, 21. mê¿czyzna jest w re-
zerwie, gdyby ktoœ zawiód³. Raz
w miesi¹cu, podczas spotkania
osobistego lub poprzez internet,
dowódca przydziela nowe tajem-
nice.

„Stwórz nowy pluton lub do-
³¹cz do ju¿ istniej¹cego. Jeœli
mieszkasz z dala od któregoœ plu-
tonu i nie rozpoznajesz powo³a-
nia, by utworzyæ nowy oddzia³, to
do³¹cz do plutonu internetowego”
– zachêcaj¹ organizatorzy akcji.

Mê¿czyŸni zainteresowani
wst¹pieniem w szeregi Armii
Pana mog¹ zg³aszaæ siê do ks. S³a-
womira.

oprac. Grzegorz Kowalewski

„Plutony ró¿añca” to nowa inicjatywa, która zachêca mê¿czyzn do odmawiania ró¿añca.
Ka¿dy ¿o³nierz plutonu w ³¹cznoœci z braæmi modli siê codziennie: jedn¹, konkretn¹, prze-
znaczon¹ dla niego przez dowódcê plutonu tajemnic¹ Ró¿añca, a do tego po tej tajemnicy
dodaje modlitwê do œw. Micha³a Archanio³a oraz wezwanie: „ProwadŸ nas Panie drog¹ prawdy,
honoru, pokory i mêstwa. Amen”.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. JADWIGA KRÓLOWA(1374-1399)

Co byœ zrobi³a, gdyby zabronio-
no ci poœlubiæ tego, którego ko-
chasz? Wiem. Uciek³abyœ z domu.
Tak w³aœnie chcia³a zrobiæ Jadwi-
ga – nastolatka. Uciec, tyle ¿e nie
z domu, a z zamku. I to z tego na
Wawelu.

By³a atrakcyjn¹ dziewczyn¹,
nosi³a polsk¹ koronê i nie widzia-
³a na œwiecie nikogo poza Wilhel-
mem, m³odym ksiêciem z rodu
Habsburgów. Nie mia³a pojêcia,
¿e Wilhelmowi bardziej zale¿y na
polskiej koronie, ni¿ na niej. Wy-
rwa³a wiêc topór z r¹k stra¿nika,
by otworzyæ bramê, lecz ten ma-
newr zakoñczy³ siê niepowodze-
niem. Wyla³a z tego powodu wie-
le ³ez. Ona, dumna Jadwiga, cór-
ka wêgierskiego króla Ludwika,
w której ¿y³ach – po babce El¿-
biecie, córce króla W³adys³awa
£okietka – p³ynê³a piastowska
krew. Czêsto widziano j¹ potem
przed wawelskim krucyfiksem.

Pewnego dnia Jezus przemó-
wi³ do niej z krzy¿a i sprawi³
w niej cudown¹ przemianê. Od tej
pory s³ucha³a ju¿ wy³¹cznie Zba-
wiciela i m¹drych doradców. Kie-
dy doradzili jej, aby poœlubi³a Ja-
gie³³ê, pogañskiego ksiêcia litew-

skiego, nie wybrzydza³a, ¿e jest od
niej sporo starszy i brak mu kró-
lewskich manier. Wystarczy³o jej,
¿e przyjmie chrzeœcijañstwo wraz
z ca³¹ Litw¹.

Ale¿ by³a m¹dra! Tym sposo-
bem Litwa sta³a siê jeszcze jed-
nym chrzeœcijañskim pañstwem w
Europie, a Litwini sprzymierzeñ-
cami Polaków w walce z Krzy¿a-
kami. Wiele mówiono o niej na
europejskich dworach. By³a mi-
strzyni¹ dyplomacji, a odwag¹ do-
równywa³a najznakomitszym mê-
¿om. Pertraktowa³a z mistrzem Za-

konu Krzy¿ackiego. Przedsiêbior-
cza i energiczna, by³a jednocze-
œnie troskliw¹ matk¹ dla swoich
poddanych. Pragn¹c zaœ przyspo-
rzyæ Polsce wielu wykszta³conych
ludzi, postanowi³a wznowiæ dzia-
³alnoœæ Akademii Krakowskiej.

Ofiarowa³a na ten cel dziesiêæ
kilogramów z³ota i wszystkie swoje
klejnoty. Jedno j¹ tylko martwi-
³o. To, ¿e nie ma dzieci. Córecz-
ka, któr¹ urodzi³a, ¿y³a zaledwie
dwa dni. Równie¿ zdrowie Jadwigi
nagle siê pogorszy³o. Nazywana
Lili¹ Wawelu, zmar³a maj¹c zale-
dwie dwadzieœcia piêæ lat, a po-
chowano j¹ – tak jak prosi³a –
z drewnianym ber³em.

Uczysz siê jakiegoœ obcego jê-
zyka? Jadwiga zna³a ich kilka, ale
modli³a siê zawsze po polsku. Na
przyk³ad modlitw¹: „Pod Twoj¹
obronê uciekamy siê, œwiêta Bo¿a
Rodzicielko”… Te¿ j¹ znasz? No
proszê! A wiesz, ¿e pochodzi z III
wieku?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”

KUPON – DOBIERANKA CZERWCOWA

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

.....................................................................................................................................
has³o
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DOBIERANKA CZERWCOWA
Dzieñ Dziecka jest obchodzony niemal na ca³ym œwiecie. Pomó¿ mi dziœ uporz¹dkowaæ obrazki

z ludowymi strojami dzieci z ca³ego œwiata. Gdy to zrobisz, to u³ó¿ pe³ne obrazki w kolejnoœci wed³ug
numerów na prawych d³oniach. Gdy w tabelkê wpiszesz odpowiadaj¹ce im litery z lewych d³oni, to
otrzymasz has³o – rozwi¹zanie dzisiejszej zabawy. Obrazki potem mo¿esz wyci¹æ, nakleiæ na kartkê
i pokolorowaæ. Czy wiesz z jakich krajów pochodz¹ stroje dzieci? Dobrej zabawy!!! Powodzenia!!!

opr. E. H.-G.

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 16 czerwca 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-wszyst-
kich@wp.pl, umieszczaj¹c w temacie „DOBIERANKA CZERWCOWA” (termin: pi¹tek 16 czerwca).

Losowanie nagród w niedzielê 18 czerwcapo mszy œwiêtej na godzinê 1100.
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1 czerwca, czwartek – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika – Dzieñ Dziecka                                                                   *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i dary Ducha Œwiêtego dla Antoniny oraz o potrzebne ³aski dla syna Aleksandra
1800 ++ Maria, Stefan; ++ z rodziny Dzitkowskich

2 czerwca, pi¹tek                                                                                                                                                                    *
900

1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
3 czerwca, sobota                                                                                                                                                                *

900 ++ Ewa, Stanis³aw (m), Czes³aw (m); ++ z rodziny Kurpiñskich; ++ Michalina, Wac³aw (m) Kasjan
1800 + Roman Groszek – 50 rocznica œmierci

4 czerwca, niedziela – uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego                                                 *
800 + Franciszek Drelichowski; ++ z rodzin Drelichowskich i Dwornik
900 ++ z rodziny Feret: Jan, Tekla, Danuta, Janina; + W³adys³aw (m) Krempowicz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Mai z okazji 9. rocznicy urodzin
1200 Uroczystoœæ Pierwszej Komunii Œwiêtej
1800 + Henryka (f) Kubiak – 13 rocznica œmierci
2000 W intencji Parafian

5 czerwca, poniedzia³ek – œwiêto NMP Matki Koœcio³a                                                                                                         *
900 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski dla Marka z okazji 55. rocznicy ur. oraz o b³og. dla jego rodziny
1800 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; ++ Zofia, Antoni Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek

6 czerwca, wtorek                                                                                                                                                                                *
900 + Tadeusz Ko³odziej; ++ Józef (m), Wiktoria, Bronis³awa (f), Ewa, Anna Ko³odziej
1800 + Franciszek (m) DuŸ; ++ z rodziny Duziów

7 czerwca, œroda                                                                                                           *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
8 czerwca, czwartek – œwiêto Jezusa Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego Kap³ana

900 + Halina – 14 rocznica œmierci
1800 Ró¿a Œwiêtego Symoena

9 czerwca, pi¹tek                                                                                                         *
900

1800 ++ Zofia, Roman M¹czka
10 czerwca, sobota                                                                                                      *

900

1800 ++ Jan, Katarzyna Jasina; ++ z rodziny Jasina; ++ Marcin, Maria Naprawa; ++ z rodziny Naprawa
11 czerwca, niedziela – uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy

800 + Emilia Stanis³awska; ++ Ignacy, Pelagia Stanis³awscy; + Czes³aw (m) Broda; + Kazimierz Bednarek; ++ z rodziny
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jolanty i Miros³awa z okazji 24. rocznicy œlubu oraz ich dzieci i rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Antoni, Grzegorz Jarych; ++ z rodziny Jarych
1200 W intencji Parafian
1800 W intencji Dominiki z racji urodzin
2000 + Jan Przyjemski

12 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                             *
900

1800 + Marcin Hreczuch – miesi¹c po pogrzebie
13 czerwca, wtorek – wspomnienie œw. Antoniego z Padwy, kap³ana i doktora Koœcio³a        *

900

1800

2000 Ró¿a NMP Fatimskiej
14 czerwca, œroda – wspomnienie b³. Micha³a Kozala, biskupa i mêczennika                         *

900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
15 czerwca, czwartek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa – Bo¿e Cia³o       *

800

900

1000 W intencji Parafian
1200 + Kazimierz Zozula – 7 rocznica œmierci; ++ Maria, Józef (m) W³adys³aw (m) Zozula; ++ z rodzin Zozula i Wo³kowskich
1800 + Micha³ – 2 rocznica œmierci; ++ z rodziny B¹czyk

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci
œw. Wawrzyñca

10 czerwca
(sobota)
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16 czerwca, pi¹tek                                                                                                                                                                *
900

1800 + Agnieszka Tytko – 18 rocznica œmierci; ++ Józef (m), Andrzej
17 czerwca, sobota – wspomnienie œw. Alberta Chmielowskiego, zakonnika                                                                  *

900 + Stanis³awa (f) Surma; ++ z rodziny Surma
1800 ++ Wanda, Antoni, Stanis³aw (m) Steckiewicz; ++ Maria, Stanis³aw (m) Z¹bek, ++ z tych rodzin

18 czerwca, 11 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                           *
800 ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogo. dla Anny i Jana w 38. rocznicê œlubu oraz Joanny i Piotra w  rocz. œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Doroty w 15. rocz. ur. i Kacpra w 8. rocz. ur. z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich i Rodziców
1200 Rocznica Pierwszej Komunii Œwiêtej
1800 + Kazimierz Wi¹cek – 17 rocznica œmierci; ++ Stanis³awa (f), Jan Wi¹cek; + Irena Wróbel
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo  dla Dominiki i Anety Kuriata w 18. rocznicê urodzin oraz dla Katarzyny w 40.

               rocznicê urodzin
19 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *

900

1800 + Jakub Wróbel – 14 rocznica œmierci; O potrzebne ³aski dla Katarzyny
20 czerwca, wtorek                                                                                                                 *

900

1800 + W³adys³aw (m) Przyjemski; ++ Rodzice: Wiktoria, Adolf; + brat Jan
21 czerwca, œroda – wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika                                    *

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
22 czerwca, czwartek                                                                                                              *

900

1800 + Lidia Garcarz; ++ z rodziny Garcarz
23 czerwca, pi¹tek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa                                    *

800 Zakoñczenie Roku Szkolnego i Katechetycznego
900

1800 + Kazimiera (f) – 6 rocznica œmierci
24 czerwca, sobota – uroczystoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela, g³ównego patrona archidiecezji wroc³awskiej

900

1800 + Antoni Krauze – 1 rocznica œmierci
25 czerwca, 12 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                              *

800 + Andrzej Lipiñski
900 ++ Helena, Leon Kucharczyk; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo  dla El¿biety i Grzegorza w 30. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich

            i dzieci
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo  dla Adriana Z¹bek w 12. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego

              i Rodziców
2000 + Jan Olszewski – 11 rocznica œmierci

26 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                  *
900

1800

27 czerwca, wtorek                                                                                                           *
900

1800

28 czerwca, œroda – wspomnienie œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika                          *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Kazimiery w 70. rocznicê urodzin
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

29 czerwca, czwartek – uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a                         *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Piotra Litwiñskiego z racji imienin
30 czerwca, pi¹tek                                                                                                                                                            *

900

1800 + Helena Po³udniak
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KRONIKA PARAFIALNA
W maju 2017 r. przez sakrament Chrztu œwiête-

go do wspólnoty parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Julia Anna Wojtkiewicz
Natalia Kryszczuk
Karolina Beata Rajfur
Ignacy Zêbik
Jan Mydlikowski
Lucjan Basiñski
Michalina Kurczaba
Tymon Trochim
Maria Kolankiewicz
Filip Klimek
Mieszko Plucha
Natalia Œwiêtochowska

W maju 2017 r. zmarli

+ Lidia Garcarz
+ Balbina Chudzik
+ Cecylia Koch
+ Julian Prasak
+ Marcin Hreczuch

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie
we wtorek 13 czerwca, o godz. 2000

Zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe
codziennie na godz. 1730

W dniach 24–26 czerwca, po raz kolejny, odbêd¹ siê w Archidiecezji Wroc³aw-
skiej EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA CHRZEŒCIJAÑSKIEGO, tak zwane NOCE
KOŒCIO£ÓW, organizowane przez Katolickie Radio „Rodzina".

Program omawianych Dni obejmuje: liczne spotkania, wyk³ady, dyskusje panelo-
we, odczyty, koncerty i wystawy. Organizatorzy zaprosili znakomitych Goœci; bêd¹
oni mówiæ: o odpowiedzialnoœci chrzeœcijan za ¿ycie publiczne, o wolnoœci wyzna-
wania wiary i przeœladowaniach chrzeœcijan, o bogatej spuœciŸnie b³. Jana Paw³a II,
o idei Solidarnoœci itp.

W czêœciach artystycznych wyst¹pi¹ orkiestry symfoniczne Filharmonii Dolnoœl¹-
skiej i Sudeckiej.

W godzinach wieczornych zorganizowanych zostanie szereg spotkañ modlitew-
nych, z adoracjami Przenajœwiêtszego Sakramentu i okazj¹ do spowiedzi œwiêtej.

Do udzia³u w tym bogatym programie, organizatorzy zapraszaj¹ wszystkich zain-
teresowanych. Wstêp wolny.

Szczegó³owy program NOCY KOŒCIO£ÓW znajduje siê na plakatach i ulotkach
oraz na stronie internetowej www.nocekosciolow.pl, a tak¿e w prasie katolickiej.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /PLK ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


