
NR 6(116)/2018 CZERWIEC

Zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe
codziennie na godz. 1730

I Komunia Œwiêta
3 czerwca, na godz. 12

Rocznica I Komunii Œwiêtej
10 czerwca, na godz. 12



2 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Wystrzegajmy siê zniewolenia

œwiatem wirtualnym

Przed zniewoleniem œwiatem
wirtualnym przestrzeg³ papie¿
podczas porannej Eucharystii
w Domu Œwiêtej Marty. Podkre-
œli³ jednoczeœnie odpowiedzialnoœæ
osób doros³ych za wychowanie
dzieci i m³odzie¿y do wolnoœci
w tej dziedzinie, aby nie sta³y siê
niewolnikami z³ych treœci, które
niestety mo¿na równie¿ znaleŸæ
w sieci.

Nawi¹zuj¹c do  Ewangelii
(J 14, 21-26) Franciszek podkre-
œli³ koniecznoœæ odró¿niania cie-
kawoœci dobrej od z³ej, oraz
otwarcia serca na Ducha Œwiête-
go, który daje pewnoœæ. S³owa
Ewangelii opisuj¹ce dialog Jezusa
z uczniami papie¿ okreœli³ jako
„dialog miêdzy ciekawoœci¹ a pew-
noœci¹”.

Ojciec Œwiêty zauwa¿y³, ¿e
mo¿e istnieæ dobra i z³a ciekawoœæ.
Dobr¹ jest ciekawoœæ dzieci, sta-
wiaj¹cych pytania, chc¹cych zro-
zumieæ, szukaj¹cych wyjaœnienia.
Zaznaczy³, ¿e jest to dobra cieka-
woœæ, poniewa¿ s³u¿y rozwojowi
a tak¿e nabywaniu przez dzieci
wiêkszej autonomii. Dzieci ucz¹ siê
podziwiaæ, rozwa¿aæ a nastêpnie
rozumieæ otaczaj¹c¹ ich rzeczywi-
stoœæ.

Z³¹ ciekawoœci¹ okreœli³ Fran-
ciszek paplaninê, wœcibskoœæ, pró-
by ingerowania w sprawy, w któ-

re nie wolno nam wkraczaæ. Jed-
noczeœnie zauwa¿y³, ¿e nieustan-
nie stajemy przed pokus¹, by
wkraczaæ w takie sytuacje, czy
ogl¹daæ rzeczy, do których nie
mamy prawa. Podkreœli³, ¿e czê-
sto tego typu ciekawoœæ pojawia
siê w œwiecie wirtualnym. Czêsto
dzieci wchodz¹c w ten œwiat znaj-
duj¹ wiele okropnych rzeczy.

„W tej ciekawoœci nie ma dys-
cypliny. Musimy pomóc dzieciom
¿yæ w tym œwiecie, aby pragnie-
nie poznania nie by³o chêci¹ by-
cia ciekawskimi, prowadz¹c w
koñcu do zniewolenia t¹ ciekawo-
œci¹” – przestrzeg³ papie¿.

Ojciec Œwiêty podkreœli³, ¿e cie-
kawoœæ aposto³ów ukazana we
fragmencie Ewangelii jest dobra:
chc¹ wiedzieæ, co siê stanie, a Je-
zus reaguje daj¹c pewniki, „nie
zwodzi”, obiecuje im Ducha Œwiê-
tego, który „wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedzia³em”.

„Pewnoœæ da nam Duch Œwiê-
ty w ¿yciu. Duch Œwiêty nie ma
pakietu pewników i bierzesz. Nie.
W miarê jak idziemy przez ¿ycie
i prosimy Ducha Œwiêtego, otwie-
ramy serce, to On daje nam pew-
noœæ, odpowiedŸ na tê chwilê.
Duch Œwiêty jest towarzyszem
drogi chrzeœcijanina” – przypo-
mnia³ Franciszek.

Papie¿ zaznaczy³, ¿e Duch
Œwiêty „przypomina s³owa Pana
oœwietlaj¹c je, a ten dialog przy
stole z aposto³ami, który jest „dia-
logiem miêdzy ludzk¹ ciekawoœci¹
a pewnoœci¹” koñczy siê odniesie-
niem do Ducha Œwiêtego, „towa-
rzysza pamiêci”, który prowadzi
tam, gdzie jest trwa³e, niezmien-
ne szczêœcie. Ojciec Œwiêty zachê-
ci³, abyœmy szli tam, gdzie jest
prawdziwa radoœæ z Duchem
Œwiêtym, która pomaga, byœmy
nie pope³niali b³êdów.

„Proœmy Pana o dwie rzeczy:
po pierwsze, aby nas oczyœci³
w akceptowaniu ciekawoœci – s¹
ciekawoœci dobre i mniej dobre
a tak¿e, abyœmy umieli rozpoznaæ:
nie tego nie powinienem widzieæ,
o to nie powinienem pytaæ... Oraz
druga ³aska: otworzyæ serce na
Ducha Œwiêtego, bo On jest pew-
noœci¹, daje nam pewnoœæ, jako
towarzysz w drodze, tego, czego
Jezus nas nauczy³, i przypomina
nam o wszystkim” – powiedzia³
papie¿ na zakoñczenie swej
homilii.

30 kwietnia 2018
gosc.pl



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 3

TELEGRAM DO ŒWIÊTEGO JÓZEFA
Proœba o szybki ratunek
Œwiêty Józef, oblubieniec Naj-

œwiêtszej Maryi Panny, uchodzi za
niezwykle skutecznego orêdowni-
ka. Sama Maryja w objawieniach,
których doœwiadcza³a S³u¿ebnica
Bo¿a Maria z Agredy, zaleca³a, by
w ka¿dej sprawie zwracaæ siê do
niego. Œwiêty ma bowiem w nie-
bie szczególne miejsce i wyj¹tkow¹
moc. Wszak to on opiekowa³ siê
Synem Bo¿ym na ziemi.

Od najdawniejszych czasów
wiele jest œwiadectw niezwyk³ej
skutecznoœci tego Œwiêtego. Jed-
no z nich pochodzi z roku 1872
roku z Santa Fe. Siostry loretan-
ki by³y w wyj¹tkowo trudnej sytu-
acji. Tu¿ przed ukoñczeniem bu-
dowy ich kaplicy, w tragicznych
okolicznoœciach zgin¹³ architekt.
Pozostawi³ on maleñk¹ kaplicê
z chórem, na który jednak nie
prowadzi³y ¿adne schody. Miejsca
na nie by³o tak ma³o, ¿e nikt nie
chcia³ podj¹æ siê ich budowy.
Wydawa³a siê ona niemo¿liwa
i uwa¿ano, ¿e architekt musia³
pope³niæ jakiœ b³¹d. Przygnê-
bione siostry rozpoczê³y mo-
dlitwê do œw. Józefa. Po kilku
dniach w ich progach zjawi³
siê nieznajomy mê¿czyzna
i zaofiarowa³, ¿e wybuduje
schody prowadz¹ce na chór.
Mê¿czyzna pracowa³ w od-
osobnieniu i po ukoñczeniu
pracy znikn¹³, nie pobieraj¹c
nawet zap³aty. Po wejœciu do
kaplicy siostry ujrza³y prze-
piêkne krête schody wykona-
ne z drewna, bez u¿ycia na-
wet jednego gwoŸdzia. Nie
podtrzymywa³ ich te¿ ¿aden
s³up, ani œciana. Do dziœ nie
wiadomo, w jaki sposób scho-
dy siê trzymaj¹, ani jak zosta-
³y zbudowane. Ca³y czas s³u¿¹

siostrom i licznie przybywaj¹cym
pielgrzymom.

Zachêcamy do ufnej modlitwy
do œw. Józefa, który jest szcze-
gólnym orêdownikiem w spra-
wach trudnych i niecierpi¹cych
zw³oki. Pomaga rodzinom, ma³-
¿eñstwom chc¹cym mieæ dzieci,
robotnikom, ludziom poszukuj¹-
cym pracy, osobom szukaj¹cym
miejsca do zamieszkania i wielu,
wielu innym.

Przedstawiamy modlitwê nazy-
wan¹ „Telegramem do œw. Józe-
fa”. Jest to Triduum odprawiane
w jednym dniu dla wyb³agania
szybkiego ratunku. Podane modli-
twy nale¿y odmówiæ trzykrotnie
w ci¹gu dnia: rano, w po³udnie
i wieczorem. Jeœli sytuacja jest bar-
dzo nagl¹ca, mo¿na to zrobiæ
w trzech kolejnych godzinach.

Oto tekst modlitwy
Œwiêty Józefie, ofiarujê Ci mi-

³oœæ Jezusa i Maryi, któr¹ ¿ywi¹

ku Tobie. Oddajê Ci te¿ ho³dy czci,
wdziêcznoœci i ofiary sk³adane
przez wiernych od wieków a¿ do
tej chwili. Siebie i wszystkich dro-
gich memu sercu oddajê na zawsze
Twej œwiêtej opiece.

B³agam Ciê dla mi³oœci Boga
i Najœwiêtszej Maryi Panny, racz
nam wyjednaæ ³askê ostateczn¹
zbawienia i wszystkie ³aski nam
potrzebne, a szczególnie tê wielk¹
³askê… (wymieniæ intencjê). Po-
spiesz mi na ratunek, œwiêty pa-
triarcho, i pociesz mnie w tym
zmartwieniu. O œwiêty Józefie,
przyjacielu Serca Jezusowego,
wys³uchaj mnie!

   Ojcze nasz…,
Zdrowaœ Maryjo…,
Chwa³a Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofia-
rujê Ci przenajœwiêtsz¹
Krew, Serce, Oblicze Twe-
go Jednorodzonego Syna,
wszystkie cnoty i zas³ugi Mat-
ki Najœwiêtszej i Jej przeczy-
stego Oblubieñca, œwiêtego
Józefa, oraz wszystkie skar-
by Koœcio³a œwiêtego na wy-
jednanie ³aski ostatecznej zba-
wienia i ³ask nam potrzeb-
nych, szczególnie tej… (wy-
mieniæ intencjê).

O Józefie, ratuj nas
w ¿yciu, w œmierci, w ka¿dy
czas.

Amen.
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W paŸdzierniku ubieg³ego roku
minê³a setna rocznica objawieñ
Matki Bo¿ej w Fatimie. Ta rocz-
nica by³a przyczynkiem do orga-
nizacji i wyjazdu wiernych naszej
parafii do Fatimy.

Znamy treœæ objawieñ Maryi
i wiemy, ¿e Matka Bo¿a przeka-
za³a je trojgu pastuszkom miesz-
kaj¹cym w jednej z wiosek – osad
le¿¹cych w parafii Fatima w Por-
tugalii.

Wokó³ rozpoœciera³y siê wtedy
liczne gaje oliwne i skaliste pastwi-
ska roz³o¿one na niewielkich
wzgórzach. Pomiêdzy nimi le¿a³y
mniejsze i wiêksze doliny, z któ-
rych jedn¹ nazwano Cova da Iria
– Dolina Pokoju. To w³aœnie miej-
sce – pole nale¿¹ce do rodziców
£ucji dos Santos wybra³o Niebo,
by pokazaæ œwiatu niezwyk³e prze-
s³anie, okreœlane przez niektórych
mianem „najwa¿niejszego obja-
wienia XX wieku”.

Pierwsze objawienie siê Matki
Bo¿ej, wed³ug relacji £ucji, jed-
nej z widz¹cych, a póŸniejszej za-
konnicy, mia³o miejsce dnia 13
maja 1917 r. Ostatni raz Matka
Bo¿a objawi³a siê dzieciom 13
paŸdziernika tego samego roku.
Poda³a wówczas swoje imiê: „Je-
stem Matka Bo¿a Ró¿añcowa”.
Poleci³a im modliæ siê na Ró¿añ-
cu.

Odpowiadaj¹c na te proœby
uczestniczymy w pierwszosobot-
nich nabo¿eñstwach wynagradza-
j¹cych Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi, a na pami¹tkê objawieñ, od
maja do paŸdziernika, czyli przez
szeœæ kolejnych miesiêcy, uczest-
niczymy w nabo¿eñstwach fatim-
skich, zwanych te¿ Ró¿añcem Po-
kutnym. Odmawiamy go na wzór
nabo¿eñstwa z Fatimy – id¹c w
uroczystej procesji za niesion¹
przez parafian figur¹ Matki Bo¿ej
Fatimskiej.

Historia orygi-
nalnej figury ma
swój pocz¹tek w
1920 roku, gdy do
Fatimy przyjecha³
portugalski rzeŸ-
biarz Jose Thedim i
wed³ug szczegó³o-
wego opisu 13-let-
niej £ucji dos San-
tos, jedynej ¿yj¹cej
jeszcze wówczas z
trojga pastuszków,
którym objawia³a siê
Matka Bo¿a, wy-
rzeŸbi³ z drzewa
brazylijskiego cedru,
wysok¹ na 110
centymetrów, figurê

Matki Boskiej Ró¿añcowej.
Ten wizerunek Matki Bo¿ej stoi

do dziœ w sercu  sanktuarium –
w Kaplicy Objawieñ. PóŸniej,
wraz ze swoim uczniem, Jose The-
dim wyrzeŸbi³ kamienn¹ figurê
Maryi, która jest przechowywana
w muzeum Sanktuarium Fatim-
skiego.

Z czasem figura Matki Bo¿ej
„opuszcza³a” Kaplicê Objawieñ
i sam¹ Fatimê, udaj¹c siê z piel-
grzymk¹ do ró¿nych miast Portu-
galii, a póŸniej do Hiszpanii i in-
nych pañstw europejskich.

Podczas tych nawiedzeñ bardzo
wielu ludzi otrzymywa³o szczegól-
ne ³aski i coraz wiêcej krajów
chcia³o mieæ u siebie wizerunek
Fatimskiej Pani.

W odpowiedzi na takie potrze-
by, postanowiono wykonaæ jesz-
cze jedn¹ kopiê figury Matki Bo-
¿ej Ró¿añcowej, która by³aby sta-
tu¹ peregrynuj¹c¹. Jej wykonanie
zlecono równie¿ Jose Thedimo-
wi, który z tym samym uczniem,
wykona³ to zadanie.

W naszej parafii równie¿ mamy
kopiê figury Matki Bo¿ej Fatim-
skiej z Kaplicy Objawieñ. Proce-
syjnie noszona plastikowa, ma³a
figurka, zosta³a zast¹piona przez
wiêksz¹, drewnian¹, ufundowan¹
i przywiezion¹ przez naszych pa-
rafian – uczestników ubieg³orocz-
nej pielgrzymki.

Do naszego koœcio³a wprowa-
dziliœmy j¹ w paŸdzierniku ubie-
g³ego roku, a rozpoczynaj¹c te-
goroczne nabo¿eñstwa fatimskie
dnia 13 maja 2018 roku, uczest-
niczyliœmy w uroczystej Mszy œw.,
podczas której infu³at Józef  Pa-

POŒWIÊCENIE FIGURKIMATKI BO¯EJ FATIMSKIEJ
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DIAKON DARIUSZ

Goria Tibi Domine
W dniu 5 maja 2018 w Wiedniu w koœciele Votivkirche od-

by³y  siê œwiêcenia nowych Diakonów. Mieszkaniec naszego
Osiedla Dariusz Waligura zosta³ powo³any do s³u¿by Panu Bogu
jako Diakon w Archidiecezji Wiedeñskiej.

Darek, syn szlachetnych Pañstwa Waligura z ulicy Rumian-
kowej by³ uczniem naszej Szko³y Podstawowej, ministrantem,
lektorem oraz cz³onkiem Scholi. Wyjecha³ na studia do Austrii
ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Wiedeñskim oraz studia teolo-
giczne w Seminarium Archidiecezji Wiedeñskiej.

W uroczystoœci towarzyszy³a Dariuszowi liczna grupa przyja-
ció³ z Wiednia oraz przyjació³ i rodziny z Polski pod przewod-
nictwem Ksiêdza Proboszcza.

Uroczystoœæ mia³a niezwyk³¹ oprawê przeœwietlonego œwia-
t³em wiary Koœciola, kilkaset osób wziê³o udzia³ w tym niezwy-
klym œwiêcie Koœcio³a Katolickiego w Austrii.

Wlodzimierz Ulanowski

ter, dokona³ jej poœwiê-
cenia.

Pani Fatimska, na sta-
³e towarzyszy nam stoj¹c
obok o³tarza w naszym
koœciele, ale przy ka¿dej
okazji bêdzie przewodziæ
naszym procesjom, mo-
dlitwom, prosz¹c tak, jak
sto lat temu prosi³a dzie-
ci: Módlcie siê w inten-
cji zagro¿onego œwiata,
uciekajcie siê do mojego
Niepokalanego Serca,
pokutujcie w intencji na-
wrócenia grzeszników.

Ma³gorzata Machoñ

Ubogi rolnik wracaj¹c póŸnym wieczorem z rynku do domu, znalaz³ siê na drodze bez swojego
modlitewnika. Ko³a jego wozu odpad³y w samym œrodku lasu, wiêc zmartwi³ siê, ¿e dzieñ ten bêdzie
musia³ up³yn¹æ bez odmówienia przez niego modlitwy.

U³o¿y³ wiêc nastêpuj¹c¹: „Panie, uczyni³em coœ bardzo g³upiego. Opuœci³em dom dziœ rano bez
mojego modlitewnika, a pamiêæ zawodzi mnie tak czêsto, ¿e nie mogê bez niego odmówiæ ani jednej
modlitwy. Postanowi³em wiêc, ¿e piêæ razy wolno wyrecytujê alfabet, a Ty, który znasz wszystkie
modlitwy posk³adasz razem litery alfabetu, aby stworzy³y modlitwê, której s³ów nie pamiêtam”.

I rzek³ Pan do swoich anio³ów: „Ze wszystkich modlitw, które dzisiaj us³ysza³em, ta jedna by³a
niew¹tpliwie najlepsza, poniewa¿ p³ynê³a z prostego i szczerego serca”.

Tradycja chasydzka
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ULICE NASZEGO OSIEDLA
Heinrich Lauterbach (ur. 2

marca 1893 we Wroc³awiu, zm.
16 marca 1973 w Biberach an
der Riß) – architekt niemiecki, jest
najbardziej wroc³awskim z archi-
tektów XX wieku. Inicjator s³yn-
nej Wuwy doczeka³ siê wystawy
w Muzeum Architektury, ale war-
to odkryæ jego œlady w mieœcie.

Pochodzi³ z rodziny kolonistów
niemieckich z Hesji, którzy osie-
dli na Œl¹sku w XIII wieku na zie-
mi otrzymanej od ksiêcia Henry-
ka Brodatego. W ka¿dym pokole-
niu mê¿czyŸni nosili od tego cza-
su imiê Heinrich. Jego ojciec by³
kupcem, w³aœcicielem lasów, tar-
taków i handlarzem drewnem.
Rodzice Lauterbacha mieli letni
dom w Szczodrem, a zim¹ miesz-
kali na dzisiejszym pl. Koœciuszki.
Heinrich uczy³ siê w gimnazjum
Marii Magdaleny (przy koœciele),
a w wolnym czasie biega³ po
wzgórzu Liebicha (Partyzantów).
Zosta³ architektem dziêki Hanso-
wi Poelzigowi, przyjacielowi ro-
dziny. Studiowa³ we Wroc³awiu,
ale doucza³ siê m.in. w Darmstadt,
DreŸnie i Berlinie. Po studiach
zatrudni³ siê w pracowni Poelzi-
ga. Od 1925 roku pracowa³ jako
niezale¿ny architekt, realizowa³
budynki g³ównie na Œl¹sku.

Lauterbach, który od 1926
roku pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹-
cego œl¹skiego oddzia³u Werkbun-
du, by³ jednym z g³ównych pomy-
s³odawców i organizatorów s³yn-
nej wystawy architektonicznej
WUWA (sam zaprojektowa³ domy
szeregowe przy ul. Tramwajowej
12-16 i willê przy ul. Zielonego
Dêbu 17), bêd¹cej poligonem do-
œwiadczalnym projektów budow-
lanych i materia³ów. W ramach
tej wystawy zaprojektowa³ dwa
budynki, z których jeden sta³ siê
jego domem. By³ tak¿e wspó³pro-

jektantem osiedla West end na
wroc³awskim Szczepinie przy
ul. S³ubickiej, które uleg³o czêœcio-
wemu zniszczeniu w czasie oblê-
¿enia Wroc³awia oraz kamienicy
przy ul. Kraszewskiego 8, zbudo-
wanej na dzia³ce nale¿¹cej do ro-
dziny architekta. To jeden z naj-
nowoczeœniejszych modernistycz-
nych budynków z lat 20. Jej je-
dyn¹ dekoracj¹ s¹ rytmicznie roz-
mieszczone okna. Zapomniane
i nies³usznie niedoceniane jest tak-
¿e znakomicie zaprojektowane
osiedle Polanka, jedno z najcie-
kawszych, jakie powsta³y w miê-
dzywojennym Wroc³awiu. Udzia³
w wystawie a tak¿e liczne publi-
kacje w miêdzynarodowych cza-
sopismach architektonicznych,
przynios³y architektowi uznanie
wykraczaj¹ce poza granice Œl¹ska.
Mimo tak wielkiego uznania Lau-
terbach mia³ wielu przeciwników,
którzy okazali siê na tyle wp³y-
wowi, ¿e architekt nie dostawa³
po Wuwie zamówieñ publicznych,
pracowa³ dla prywatnych inwesto-
rów, ale dziêki temu Wroc³aw zy-
ska³ tak interesuj¹ce budynki jak
(przebudowany ju¿ niestety) dom
i kantor fabrykanta L. Kampmey-

era przy ul. Awicenny 18, willa
kupca Sigismunda Steinbauera
przy ul. Braci Gierymskich 89 (dziœ
przedszkole) oraz dom doktora
Martina Kosy przy ul. Kar³owicza
16.

W roku 1945 Lauterbach wy-
jecha³ do Niemiec, pracowa³ m.in.
w Stuttgarcie i w Kassel, zmar³
w 1973 roku.

Dla upamiêtnienia postaci ar-
chitekta w paŸdzierniku 2016
rada miejska Wroc³awia podjê³a
decyzjê o nazwaniu jedn¹ z ulic
budowanego w zachodniej czêœci
miasta osiedla Nowe ¯erniki ulic¹
Heinricha Lauterbacha.

Pisz¹c ten artyku³ rozmarzy³am
siê wspominaj¹c swoje dzieciñ-
stwo i m³odoœæ. Mieszka³am tu¿
ko³o Parku Szczytnickiego,
ul. Tramwajowej i Zielonego
Dêbu. Do szko³y podstawowej ze
wzglêdu na wy¿ demograficzny
chodzi³am do obecnej Pañstwowej
Szko³y Inspekcji Pracy przy ul. Ko-
pernika a zakoñczenie 7 klasy od-
by³o siê w Hotelu Park tu¿ obok
szko³y. Hotel z oknami-bulajami,
porêczami na balkonach i tarasach
przypomina³ okrêt „Titanic” któ-
ry ton¹³ w parkowej zieleni. Ho-
tel wybudowano w 1929 roku
a autorem projektu by³ niemiecki
architekt Hans Scharoun. Mogê
œmia³o powiedzieæ, ¿e ociera³am
siê o te fantastyczne, moderni-
styczne budynki, które mnie fascy-
nowa³y. By³y inne i takie tajem-
nicze jak na tamte lata. Po wyj-
œciu za m¹¿ zamieszka³am na
Szczepinie czyli o krok od ulicy
S³ubickiej, gdzie wielokrotnie
przechodzi³am obok domów za-
projektowanych przez architekta
Heinricha Lauterbacha.

opr. Irena Surma

foto: wzorcowy dom z wystawy Wu-Wa
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OWOCE KOMUNII ŒWIÊTEJ
Duchowe dobra, o których

mówi Katechizm w sposób szcze-
gólny dotykaj¹ i przemieniaj¹ ser-
ca przystêpuj¹cych do Komunii
œwiêtej. St¹d nasz cykl. Id¹c œla-
dem kolejnych punktów Katechi-
zmu Koœcio³a Katolickiego (1391-
1401) podejmujemy refleksjê
o owocach Komunii œwiêtej.

Pog³êbione zjednoczenie
Sam fakt i¿ – jak to siê

mówi – Boga nie czujemy nie
sprawia, ¿e przestaje on byæ
obecny w Komunii œwiêtej, ¿e
swoj¹ ³ask¹ nie ogarnia cz³o-
wieka.

W rozwa¿aniach i dyskusjach
o prze¿ywaniu relacji z Chry-
stusem coraz czêœciej daje siê
zauwa¿yæ swoista presja psy-
chologiczna. Bo ja nie czujê
obecnoœci Jezusa nawet wte-
dy, gdy przyjmujê Komuniê
œwiêt¹ – skar¿¹ siê rozmów-
cy. O ile to doœwiadczenie nie
jest czymœ z³ym, czy œwiadcz¹-
cym o duchowych wadach, nie
jest dobrze, gdy staje siê kry-
terium dla podejmowanych
decyzji: skoro nic nie czujê, nie
warto do Komunii œwiêtej
przystêpowaæ.

Choæ wszelkie porównania
i analogie nie oddaj¹ wielko-
œci Tajemnicy, warto siê o ta-
kowe pokusiæ. Przyci¹gania
ziemskiego te¿ nie czujemy.
Ani obrotów ziemi wokó³ w³a-
snej osi i s³oñca. A to w³aœnie
ono sprawia, ¿e trzymamy siê
mocno pionu i od obrotów nie
dostajemy zawrotu g³owy. To

ono sprawia, ¿e mimo obrotu ze
szklanki nie wylewa siê nasz ulu-
biony sok. Podobnie z wytwarza-
nym przez telefony komórkowe
polem elektromagnetycznym. Nie
czujemy siê w nim zanurzeni. Ale
dziêki niemu mo¿emy kontakto-
waæ siê z niemal¿e ca³ym œwiatem.

Znany polski dominikanin, oj-
ciec Jacek Woroniecki, t³umaczy³
czêsto studentom, ¿e sam fakt i¿
– jak to siê mówi – Boga nie czu-
jemy nie sprawia, ¿e przestaje on
byæ obecny w Komunii œwiêtej, ¿e
swoj¹ ³ask¹ i mi³osierdziem nie
ogarnia cz³owieka. Zaœ sam fakt
nie-czucia mo¿e jedynie œwiadczyæ
o wielkiej subtelnoœci Jezusa, jed-

nocz¹cego z sob¹, przemieniaj¹-
cego w siebie, a jednak nie znie-
walaj¹cego, nie krêpuj¹cego po-
têg¹ swojej mi³oœci. To Komunia
œwiêta sprawia, ¿e „trzymamy siê
pionu”. Czyli jesteœmy ukierunko-
wani na Boga nawet wtedy, gdy
sobie tego nie uœwiadamiamy. ¯e
kontakt ze œwiatem niewidzialnym
staje siê coraz bardziej intensyw-
ny dziêki temu, ¿e ów œwiat sam
przychodzi do nas, rozbija w na-
szych sercach namiot, z ludzkiego
serca czyni œwi¹tyniê Bo¿ego za-
mieszkania.

Gdy uœwiadamiamy sobie tê
wielk¹ tajemnicê, obawy, lêki
i zniechêcenie przemieniaj¹ siê

w zachwyt. Bo jakie¿ inne
uczucie mo¿e pojawiæ siê w
sercu i umyœle, gdy s³yszymy
obietnicê Jezusa: „trwajcie we
Mnie, a Ja bêdê trwa³ w was”
i uœwiadamiamy sobie, ¿e tu i
teraz, wbrew wszystkiemu,
dziœ ona siê spe³nia.

W kolekcie mszalnej II Nie-
dzieli Wielkanocnej odnajdu-
jemy œlady tego zachwytu. Jak
wielki…, jak potê¿ny…, jak
cenna…

Byæ mo¿e ten zachwyt bê-
dzie impulsem do czêstej Ko-
munii œwiêtej.

Byæ mo¿e przyjdzie taki
moment, ¿e bez niej nie bê-
dziemy potrafili prze¿yæ dnia.

Byæ mo¿e dziêki niej przyj-
dzie taki moment, gdy ktoœ –
patrz¹c na nas – powie: Chry-
stus idzie.

Eucharystia jest Ÿród³em i zarazem szczytem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Inne zaœ sakramenty,
tak, jak wszystkie koœcielne pos³ugi i dzie³a apostolstwa, wi¹¿¹ siê ze œwiêt¹ Eucharysti¹ i do niej
zmierzaj¹. W najœwiêtszej bowiem Eucharystii zawiera siê ca³e duchowe dobro Koœcio³a,
a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha (Katechizm Koœcio³a Katolickiego 1324).
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. MA£GORZATA ALACOQUE(1647-1690)

Mia³a dwadzieœcia cztery lata,
kiedy Pan Jezus powiedzia³: „Po-
uczê ciê, abyœ sta³a siê p³ótnem,
na którym wymalujê g³ówne rysy
Mego ¿ycia”.  Powiedzia³ to, gdy
by³a ju¿ zakonnic¹.

A jak wygl¹da³o przedtem jej
¿ycie? Urodzi³a siê w burgundzkim
zamku Lauthecourt (czytaj: lotkur)
we Francji i by³a jednym z piê-
ciorga dzieci pañstwa Alacoque
(czytaj: alakok). Po œmierci taty za-
mieszka³a u sióstr zakonnych
w Carolles (czytaj: karol). Tam
straci³a nagle ochotê do nauki
i zabawy. Jakaœ si³a ci¹gnê³a j¹
przed tabernakulum.

Mia³a dwanaœcie lat, kiedy
nagle ciê¿ko zachorowa³a. Po
czterech latach choroby matka
obieca³a Maryi, ¿e jeœli wyzdro-
wieje, odda j¹ do zakonu.  Obie-
ca³a, ale s³owa nie dotrzyma³a.
Dlaczego?

Bo Ma³gorzata wyros³a na
piêkn¹ pannê i postanowi³a wy-
daæ j¹ za m¹¿. Nasta³ wiêc
w ¿yciu Ma³gorzaty czas balów,
a zaraz potem – no có¿ – k³o-
poty finansowe rodziny.

Krewni, którzy zapewniali,
¿e wyci¹gn¹ ich z d³ugów, oka-
zali siê strasznymi sknerami. Ka-
zali Ma³gorzacie chodziæ w sta-
rych sukienkach, gonili j¹ do
ró¿nych przykrych obowi¹z-
ków. Buntowa³a siê? Pewnie.
Ale wtedy ukaza³ siê jej Jezus
w koronie cierniowej i wyt³u-
maczy³, ¿e wszystkie te cierpie-
nia s¹ po to, aby siê do Niego

upodobni³a.   Wiêc siê ju¿ nie bun-
towa³a. Lecz gdy tylko finanse
rodziny posz³y w górê, znowu za-
czê³a balowaæ.

Wówczas Jezus zjawi³ siê w po-
krwawionej szacie powiedzia³
z wyrzutem: „Zobacz, czego do-
kona³a Twoja pró¿noœæ”. Wst¹pi-
³a wiêc do klasztoru sióstr wizy-
tek w Paray-le-Monial. Tam od-
kry³ przed ni¹ swoje Serce. Serce
p³on¹ce mi³oœci¹ i coraz ciê¿ej ob-
ra¿ane przez ludzi.

Tak zaczê³a siê jej wielka misja
szerzenia kultu Najœwiêtszego

Serca Pana Jezusa.
I pierwsze pi¹tki miesi¹ca? W³a-

œnie. Wiele musia³a wycierpieæ,
zanim j¹ wype³ni³a. Tym razem
ze strony sióstr w klasztorze. Ale
któregoœ dnia Jezus przys³a³ jej do
pomocy… Klaudiusza de la Co-
lombiere? Brawo. A kiedy now¹
prze³o¿on¹ zosta³a matka Rozalia
z klasztoru w Annency (czytaj:
an¹si), sprawa nabra³a ju¿ takie-
go rozpêdu, ¿e Ma³gorzata umie-
ra³a w poczuciu dobrze spe³nio-
nego obowi¹zku.

***

Zawsze brzydzi³a siê
grzechem. Nie znaczy to,
¿e nie mia³a wpadek. Zda-
rza³y siê, owszem, drob-
ne przewinienia. Nigdy
jednak nie pope³ni³a po
raz drugi tego samego b³ê-
du. A ty – czy chêtnie s³u-
chasz pouczeñ? Czy sto-
sujesz siê do nich bez
szemrania?

Opowiadanie
pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA CZERWCOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 15 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-wszystkich@wp.pl,
umieszczaj¹c w temacie „Krzy¿ówka czerwcowa” (termin: pi¹tek 15 czerwca).

Losowanie nagród w niedzielê  17 czerwca po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka czerwcowa

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

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

Dziœ zapraszam Was do krzy¿ówki zwi¹zanej z pierwszym sakramentem. Rozwi¹zaniem jest postaæ
mê¿czyzny, który swoim ¿yciem i dzia³alnoœci¹ wzywa³ ludzi do przeobra¿enia wewnêtrznego, czego
zewnêtrznym znakiem by³o wyznanie grzechów i przyjêcie chrztu. Czy znasz datê swojego chrztu œwiête-
go? Przypomnij j¹ sobie i w rocznicê podziêkuj Bogu za otrzymane ³aski. Powodzenia!

opr. E. H.-G.

1. Rzeka zwi¹zana z chrztem
    Jezusa Chrystusa.
2. Syn Heroda Wielkiego. Skaza³ na
  œmieræ tego, który ochrzci³ Jezusa.
3. Nazwa obuwia noszonego przez
    Jezusa i uczniów.
4. Imiê ojca tego, który ochrzci³
   Jezusa.
5. Relikwie œwiêtego, który ochrzci³
   Jezusa, w postaci py³u – znajduj¹
   siê w gnieŸnieñskim koœciele pod
   jego wezwaniem.
6. By³a ni¹ El¿bieta dla Maryi.
7. Stolica oraz drugie co do wielko-
   œci miasto Syrii le¿¹ce na skraju
   Pustyni Syryjskiej.
8. Mo¿e byæ np. pierworodny.
9. Zapalana przez ojca
    chrzestnego.
10. Du¿a woskowa œwieca, symbol
      Jezusa Zmartwychwsta³ego.
11. Na niej przyniesiono Herodowi
     g³owê tego, który ochrzci³
    Jezusa. Widoczna w herbie
    Wroc³awia.
12. Imiê matki tego, który ochrzci³ Jezusa.
13. Inaczej eremita – by³ nim ten, który
      ochrzci³ Jezusa.
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1 czerwca, pi¹tek – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika                                                                                              *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Krystyny i Stanis³awa w 43. rocznicê œlubu
1800 1) Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca; 2) 1800 + Antoni Stanis³awski – 19 gregorianka

2 czerwca, sobota                                                                                                                                                               *
900 1) + Tadeusz Ko³odziej; ++ Bronis³awa (f), Anna, Ewa; 2) + Antoni Stanis³awski – 20 gregorianka
1800 + Jan Olszewski – 12 rocznica œmierci

3 czerwca, 9 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                   *
800 + Antoni Stanis³awski
900 ++ Janina, Edward, Jolanta Rogowscy; + Józef (m) PaŸdzior
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji dzieci z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Beaty, Aliny, Wojciecha i Marka oraz za wnuków, prawnuków
        i wszystkie dzieci
1200 PIERWSZA KOMUNIA ŒWIÊTA
1800 + Antoni Stanis³awski – 21 gregorianka
2000 + Alfreda (f)

4 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                           *
900 1) ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek;
      2) + Antoni Stanis³awski – 22 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Adama w 40. rocznicê urodzin

5 czerwca, wtorek – wspomnienie œw. Bonifacego, biskupa i mêczennika                                                                               *
900

1800 + Antoni Stanis³awski – 23 gregorianka
6 czerwca, œroda                                                                                           *

900 + Antoni Stanis³awski – 24 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

7 czerwca, czwartek                                                                                      *
900

1800 + Antoni Stanis³awski – 25 gregorianka
8 czerwca, pi¹tek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa                                                                                 *

900

1800 + Antoni Stanis³awski – 26 gregorianka
9 czerwca, sobota – wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny                                                       *

900 + Antoni Stanis³awski – 27 gregorianka
1800 + Maria – 5 rocznica œmierci; + Franciszek (m) – 27 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Dziadkowie; + siostra Anna

10 czerwca, 10 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                            *
800 + Andrzej Lipiñski – 3 rocznica œmierci
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Helenki z okazji 4. rocznicy urodzin oraz o zdrowie dla Mamy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Kazimierz Zazula – 8 rocznica œmierci; ++ Maria, Józef (m), W³adys³aw (m), Janusz Zazula; ++ z rodziny Wo³kowskich
1200 ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŒWIÊTEJ
1800 + Antoni Stanis³awski – 28 gregorianka
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jolanty i Miros³awa w 25. rocznicê œlubu oraz o potrzebne ³aski dla synów

11 czerwca, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Barnaby, Aposto³a                                                                                     *
900

1800 + Antoni Stanis³awski – 29 gregorianka
12 czerwca, wtorek                                                                                                                                                         *

900

1800 + Antoni Stanis³awski – 30 gregorianka (zakoñczenie)
13 czerwca, œroda – wspomnienie œw. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Koœcio³a                                                       *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
2000 Ró¿a NMP Fatimskiej

14 czerwca, czwartek – wspomnienie b³. Micha³a Kozala, biskupa i mêczennika                                                       *
900

1800 ++ Cecylia, Leokadia, Anna, Barbara
15 czerwca, pi¹tek                                                                                                                                                              *

900

1800 + Jan Monkiewicz; ++ Jadwiga, Franciszek (m) Grunwald; ++ z rodzin Monkiewicz i Grunwald

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 czerwca (niedziela)
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16 czerwca, sobota – 5 rocznica ingresu Pasterza naszej Archidiecezji J.E. Arcybiskupa Józefa Kupnego            *
900 ++ Ewa, Stanis³aw (m), Czes³aw (m); ++ z rodziny Kurpiñskich; ++ Michalina, Wac³aw (m) Kasjan
1800 ++ Wanda, Antoni, Stanis³aw (m) Steckiewicz; ++ Maria, Stanis³aw (m) Z¹bek; ++ z rodziny

17 czerwca, 11 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *
800 ++ Zofia, Roman, Tadeusz M¹czka
900 ++ Stanis³awa (f), Józef (m) £uczak; ++ z rodzin P³atek i £uczak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Jan, Tekla, Danuta Feret; + Genowefa £upkowska; + W³adys³aw (m) Krempowicz
1200 + Jadwiga Gajek – 7 rocznica œmierci
1800 + Kazimierz Wi¹cek – 18 rocznica œmierci; ++ Stanis³awa (f), Jan Wi¹cek
2000 + Agnieszka Tytko – 19 rocznica œmierci; ++ Józef (m), Andrzej Tytko

18 czerwca, poniedzia³ek – 68 rocznica œwiêceñ kap³añskich J. E. Henryka kardyna³a Gulbinowicza                           *
900 ++ Adam, Stanis³awa (f) Surma; ++ z rodziny Surma
1800 W intencji Parafian

19 czerwca, wtorek – dzieñ uchodŸcy                                                                                                                                     *
900

1800 Ró¿a œwiêtego Symeona
20 czerwca, œroda                                                                                                                                                                  *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
21 czerwca, czwartek – wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika                                                                            *

900

1800 + Jakub Wróbel – 15 rocznica œmierci; O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i dary Ducha Œwiêtego dla Katarzyny
22 czerwca, pi¹tek                                                                                                                                                        *

800 ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo z podziêkowaniem za 31 lat ma³¿eñstwa El¿biety i Grzegorza
23 czerwca, sobota                                                                                                                                                             *

900 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek
1800 W intencji wszystkich Ojców

24 czerwca, 12 niedziela w ci¹gu roku – œw. Jana Chrzciciela, g³ównego patrona Archidiecezji Wroc³awskiej      *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 ++ Helena, Leon Kucharczyk; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Gra¿yna Samotyj – 10 rocznica œmierci
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krzysztofa w 50. rocznicê urodzin
1800 ++ Jan, Zofia, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Urszuli i Zdzis³awa Arent w 50. rocznicê œlubu

25 czerwca, poniedzia³ek                                                                                                                                                *
900 W intencji Parafian
1800 + Franciszek (m) DuŸ; ++ z rodziny Duziów

26 czerwca, wtorek                                                                                                                                                         *
900

1800 + Czes³aw (m) Butkowski – 19 rocznica œmierci
27 czerwca, œroda                                                                                                                                                            *

900 + Mieczys³aw (m) – 3 rocznica œmierci
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

28 czerwca, czwartek – wspomnienie œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika                                                                      *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Piotra Litwiñskiego z okazji imienin
29 czerwca, pi¹tek – uroczystoœæ œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a                                                                      *

900 + Marian Wierzbicki; ++ Rodzeñstwo, Rodzice
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Piotra i Paw³a z okazji urodzin

30 czerwca, sobota                                                                                                                                                             *
900 + Helena Po³udniak – 2 rocznica œmierci; + Franciszek (m) Po³udniak – 25 rocznica œmierci
1800 ++ Jan, Adam Brzeziñscy

Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie
w œrodê, 13 czerwca,o godz. 2000
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KRONIKA PARAFIALNA
W maju do wspólnoty parafial-

nej, przez sakrament Chrztu
œwiêtego, zosta³y przyjête dzieci:

Piotr Król
Cezary Mamak
Julia Aleksandra Suchecka

W kwietniu zmar³a

+ Stefania Sierpowska

Módlmy siê o Niebo
dla niej.

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

Ok³adka Marek Jasiak

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 czerwcu

Intencja powszechna:
  Aby sieci spo³ecznoœciowe
sprzyja³y solidarnoœci i poszano-
waniu drugiego w jego odmien-
noœci.

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.

RADA OSIEDLA ¯ERNIKI
DYREKCJA I RADA RODZICÓW

ZESPO£U SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO nr 10
zapraszaj¹ na festyn

Rodzinny Dzieñ Dziecka – 90 lat Osiedla ¯erniki
9 czerwca 2018 r.
w godz. 1200 - 1600

na terenie boiska szkolnego przy ul. Rumiankowej 34

W programie:
– wystêpy: przedszkolaków, uczniów
   oraz seniorów
– wystawy plastyczne i fotograficzne o ¯ernikach
– kino plenerowe – reporta¿e o ¯ernikach
  przygotowane przez mieszkañców
– gry i zabawy sportowe, plastyczno-techniczne,
   planszowe
– konkurs wiedzy o ¯ernikach
– pokazy: szermierki, akrobatyki, tresury psów,
   pierwszej pomocy...
– ma³a gastronomia
– dmuchañce, skakañce w godz. 1100 - 1700

oraz atrakcyjne niespodzianki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

W lipcu i sierpniu zmieniony bêdzie
porz¹dek Mszy œw. w niedziele i œwiêta.
Msze œw. bêd¹ odprawiane
o godz. 800, 900, 1000, 1100 i 2000.
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