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W lipcu i sierpniu msze œwiête w niedzielê
 odprawiane s¹ w naszej parafii o godzinach:

 800, 900, 1000, 1100 oraz 2000.
(nie ma mszy œwiêtych o 1200 i 1800)

Œwiatowe
Dni M³odzie¿y

Kraków
25-31 lipca
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M£ODZI PIELGRZYMI TU¯, TU¯...

Od wielu ju¿ miesiêcy przygo-
towujemy siê w naszej parafii na
przyjêcie pielgrzymów z okazji ich
przyjazdu na Œwiatowe Dni M³o-
dzie¿y, które odbêd¹ siê w Kra-
kowie w dniach 26-31 lipca 2016
roku. Jak wiemy wydarzenie to
zostanie poprzedzone Dniami w
Diecezjach – od œrodowego po-
po³udnia 20 lipca do poniedzia³-
kowego poranka 26 lipca, kiedy
to m³odzie¿ uda siê do Trzebnicy.
Dziêki uprzejmoœci naszych para-
fian jesteœmy przygotowani na
goszczenie oko³o stu niemieckich
pielgrzymów z Kolonii. Co cieka-
we wszyscy nasi goœcie zamiesz-
kaj¹ w domach, czym wywo³ali-
œmy wœród nich prawdziw¹ radoœæ.
Jak widaæ czas przygotowañ ju¿
siê koñczy a to oznacza tylko jed-
no – m³odzi pielgrzymi tu¿, tu¿…

M³odzie¿ bêdzie uczestniczyæ w
ró¿nych spotkaniach w centrum
miasta, jak i na zajêciach w na-
szej parafii. Zorganizowanych zo-
stanie wiele wydarzeñ m.in. tzw.
Mercy Fest, czyli „festiwal mi³o-
sierdzia”. Bêd¹ to spotkania m³o-
dych w radosnej atmosferze, kon-
certy, modlitwy; wspólne spêdza-
nie czasu w duchu braterstwa i jed-
noœci. Maj¹ one na celu m.in. in-
tegracjê – pielgrzymów miêdzy
sob¹, ale równie¿ Wroc³awian z
pielgrzymami. We Wroc³awiu jest
piêæ miejsc, w których te imprezy
bêd¹ siê odbywaæ.

Pielgrzymi przyjad¹ do nas w
œrodê, wtedy bêdzie czas na ich
przywitanie i rozlokowanie u ro-
dzin. Czwartek przeznaczony jest
na zwiedzanie miasta. W pi¹tek
odbêd¹ siê dzie³a mi³osierdzia, czyli
nasz parafialny Mercy Day. Bê-

dzie to spotkanie w Klasztorze
Sióstr Maryi Niepokalanej z sio-
strami i ich podopiecznymi oraz
sadzenie drzew w Alei Mi³osier-
dzia wokó³ naszego koœcio³a, dziêki
czemu upamiêtnimy Œwiatowe
Dni M³odzie¿y. Najwiêcej atrakcji

przewidzianych jest na sobotê. Po
przybyciu na Ostrów Tumski piel-
grzymi przejd¹ przez „Bramê Mi-
³osierdzia” w Katerze Wroc³aw-
skiej. Nastêpnie spotkaj¹ siê z
Arcybiskupem Wroc³awskim i bêd¹
uczestniczyæ we wspólnej modli-
twie Anio³ Pañski. W wyznaczo-
nych koœcio³ach maj¹ te¿ byæ od-
prawiane msze œwiête w grupach
jêzykowych. Wieczorem na stadio-
nie miejskim odbêdzie siê koncert
Singing Europe. Jest on dedyko-
wany wszystkim, którzy zaanga-
¿owali siê w organizacjê Œwiato-
wych Dni M³odzie¿y, w tym oso-
bom goszcz¹cym pielgrzymów w
swoich domach. Na koncercie
wyst¹pi miêdzy innymi Cristina
Sccuia, siostra zakonna, która
wygra³a w³osk¹ edycjê konkursu
muzycznego The Voice of Italy.

PóŸniej zaplanowany jest wystêp
chórów i orkiestr z ca³ej Europy,
które wykonaj¹ najs³ynniejsze eu-
ropejskie szlagiery. Bêdzie to czas
wspólnej zabawy i zacieœniania
zbudowanych ju¿ wiêzi miêdzykul-
turowych. Niedziela to dzieñ, kie-
dy pielgrzymi doœwiadcz¹ w spo-
sób szczególny, co znaczy polska
goœcinnoœæ. Wspólnie spêdzimy
ca³y dzieñ. Po obiedzie, który spo-
¿yj¹ u rodzin, zaplanowany jest
szereg atrakcji, w których udzia³
weŸmie ca³a nasza wspólnota pa-
rafialna. W poniedzia³ek po¿egna-
my naszych goœci, którzy pojad¹
do Trzebnicy. Tam odbêdzie siê
procesja z relikwiami œw. Jadwi-
gi, a nastêpnie pielgrzymi wyjad¹
do Krakowa.

Jak widaæ, plan dzia³añ jest
bardzo bogaty. Ka¿dy mo¿e zna-
leŸæ coœ dla siebie. Zachêcamy do
uczestnictwa w poszczególnych
wydarzeniach w czasie Dni M³o-
dzie¿y w naszej Diecezji. Dziêki
temu mo¿emy zdobyæ nowe do-
œwiadczenia i wzbogaciæ nasze
¿ycie duchowe. Przypominamy
równie¿, ¿e ca³y czas mo¿na jesz-
cze zg³aszaæ siê do pracy w wo-
lontariacie ŒDM w naszej parafii.
Mo¿emy spróbowaæ swoich si³ i
rozwin¹æ talenty w ró¿nych przed-
siêwziêciach – od uczestnictwa w
przygotowaniach duchowych
wspólnoty parafialnej, poprzez
prace t³umaczeniowe do spraw
typowo logistycznych. Wachlarz
mo¿liwoœci jest naprawdê du¿y.
Zg³oszenia przyjmuje koordynator
parafialny – ks. S³awomir Œwider.
Zapraszamy!

Justyna
Uzia³ko-Mydlikowska
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PRYMICJE
Udzia³ w uroczystoœciach pry-

micyjnych to wielkie wydarzenie
w ¿yciu ka¿dej parafii, a my –
mieszkañcy ̄ ernik – mieliœmy w³a-
œnie tak¹ mo¿liwoœæ. W niedzielê
29 maja 2016 r. odby³a siê Msza
œw. prymicyjna celebrowana przez
naszego parafianina – ks. Krzysz-
tofa Jankowskiego.

Prymicje to pierwsza msza
œwiêta odprawiana przez nowo
wyœwiêconego kap³ana – neopre-
zbitera – w rodzinnej parafii.
Pierwsza po uroczystych œwiêce-
niach kap³añskich przyjêtych
dzieñ wczeœniej z r¹k biskupa.

Ta pierwsza Msza œw. jest
szczególnie uroczysta i niezwykle
wa¿na zarówno dla m³odego ksiê-
dza, jak i dla ca³ej parafii. Wspo-
minaj¹c ten czas kap³ani czêsto
podkreœlaj¹, ¿e jest to jeden z naj-
wa¿niejszych momentów w ich
¿yciu, prze¿ycie, którego nigdy nie
zapomn¹.

Jak wygl¹daj¹ prymicje? Jest to
zawsze wyj¹tkowa Eucharystia w
przebieg, której zaanga¿owana
jest spo³ecznoœæ parafialna po-
przez uczestnictwo i wspó³tworze-
nie jej œwi¹tecznej
oprawy. Jest w zwy-
czaju, ¿e proboszcz
parafii przychodzi
najpierw do domu
neoprezbitera, po-
maga mu na³o¿yæ
szaty liturgiczne i
wyprowadza z ro-
dzinnego domu. Ro-
dzice udzielaj¹ pry-
micjantowi specjal-
nego b³ogos³awieñ-
stwa a potem razem
z nim id¹ do koœcio-
³a otoczeni du¿ym

wieñcem z kwiatów, który trzy-
maj¹ dziewczynki w bia³ych sukien-
kach. W drodze do koœcio³a, sy-
pie siê przed nimi kwiaty. Za pry-
micjantem i rodzicami idzie pro-
cesja sk³adaj¹ca siê z ksiê¿y, ro-
dziny, przyjació³ i parafian. Nie
powinno brakowaæ œpiewów i
muzyki.

Wed³ug wskazañ dotycz¹cych
przygotowania i prze¿ywania pry-
micji kap³añskich w parafiach –
powinna ona byæ znakiem wiêzi
m³odego ksiêdza z Ludem Bo¿ym,
z którego zosta³ wybrany, ale jed-
noczeœnie znakiem odmiennoœci
jego ¿ycia – zgodnie z powo³a-
niem, które otrzyma³ od Boga.
Uroczystoœæ prymicji ma byæ w
parafii przede wszystkim okazj¹ do
wyra¿enia wdziêcznoœci Bogu za
dar kap³añstwa i powo³ania do
pos³ugi kap³añskiej. Kap³añstwo to
skarb, który winno siê pielêgno-
waæ i strzec, pamiêtaj¹c, i¿ ka¿dy
kap³an dzia³a in persona Christi,
a wiêc nie w swoim imieniu. „Na
mocy œwiêceñ, prezbiter zostaje
upodobniony do Jezusa Chrystu-
sa” i nie siebie ma ukazywaæ wier-

nym, ale Jego.
Podczas tej pierwszy raz odpra-

wianej przez ksiêdza Krzysztofa
Eucharystii nie brakowa³o wzru-
szeñ, podziêkowañ dla rodziny,
kap³anów, przyjació³ i tych wszyst-
kich ludzi, którzy pomagali mu
wzrastaæ i formowaæ siê ducho-
wo. By³y ¿yczenia od dzieci, m³o-
dzie¿y, parafian, Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca i ksiêdza proboszcza
Grzegorza Trawki. Po Mszy pry-
micyjnej ksi¹dz Krzysztof udzieli³
zebranym uroczystego b³ogos³a-
wieñstwa o randze b³ogos³awieñ-
stwa papieskiego, z którym zwi¹-
zana jest ³aska uzyskania odpustu
zupe³nego pod zwyk³ymi warun-
kami.

Ksi¹dz Krzysztof Jankowski
wymawiaj¹c s³owa b³ogos³awieñ-
stwa nak³ada³ rêce na g³owy wier-
nych, a oni podejmowali je i ca-
³owali. To zwyczaj, jako wyraz
mi³oœci i szacunku, zwi¹zany jest
z tym, ¿e jego d³onie zosta³y na-
maszczone – konsekrowane i w
nich trzyma Cia³o i Krew Pañsk¹.
Po b³ogos³awieñstwie prymicyj-
nym, ka¿dy otrzyma³ pami¹tkowy

obrazek zawieraj¹cy
proœbê o modlitwê
oraz b³ogos³awieñ-
stwo dla tych, któ-
rych ksi¹dz Krzysz-
tof spotka³ i spotka
na drodze swojej ka-
p³añskiej pos³ugi:
Tym, którzy uczyli
mnie Ciebie ko-
chaæ, tym, których
da³eœ mi spotkaæ,
tym, do których
mnie poœlesz, b³o-
gos³aw Panie.

Ma³gorzata Machoñ
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Kiedy w wyniku wydarzeñ wo-
jennych do w³adzy w Polsce do-
szli komuniœci, koœció³ katolicki
znalaz³ siê w niebezpieczeñstwie.
Komunizm nie uznaje Boga, zwal-
cza religiê i stara siê ograniczyæ
oddzia³ywanie duchowieñstwa na
¿ycie spo³eczeñstwa, a zw³aszcza
na wychowanie m³odzie¿y.

Jaki bêdzie los Koœcio³a? To
pytanie stawiano sobie z ogrom-
nym niepokojem. Koœció³ nie po-
piera³ komunistów, ale unika³ sy-
tuacji konfliktowych. Nie walczy³
z pañstwem, z którym siê nie zga-
dza³, zdecydowany jednak by³ bro-
niæ siê, gdy zajdzie potrzeba.
W pierwszych miesi¹cach a nawet
latach „w³adzy ludowej” zdawa³o
siê, ¿e takiej potrzeby nie ma.
Pozornie w sprawach religii nic
siê nie zmieni³o, a uczucia religij-
ne by³y szanowane. Kiedy jednak
w³adza komunistyczna w Polsce
umocni³a siê, zaczêto otwarcie
zwalczaæ Koœció³. Walka ta trwa-
³a w³aœciwie przez ca³y okres ist-

nienia Polski Ludowej, ale najbru-
talniejsze formy przybiera³a do
1956 roku. Od ksiê¿y wymaga-
no ca³kowitego pos³uszeñstwa
w³adzy pañstwowej i zerwania
kontaktów z papie¿em. Rz¹d pol-
ski zerwa³ stosunki z Watykanem
ju¿ w 1945 roku, zarzucaj¹c pa-
pie¿owi, ¿e nie chce uznaæ pol-
skoœci tzw. Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych.

Episkopat polski godzi³ siê na
wiele. Ulegaj¹c rz¹dowi, we wrze-
œniu 1948 r. wyda³ list pasterski
do wiernych wzywaj¹cy do dobrej
pracy dla nowej Polski.

22 paŸdziernika 1948 roku
zmar³ prymas Polski kardyna³ Au-
gust Hlond. jego miejsce zaj¹³ bi-
skup lubelski Stefan Wyszyñski.
Od pocz¹tku wykazywa³ na tym
stanowisku wielk¹ odwagê i m¹-
droœæ. Jego pragnieniem by³o, aby
Koœció³ móg³ pe³niæ sw¹ misjê bez
skrêpowania. Rz¹d mia³ cele zu-
pe³nie odmienne. Wiosn¹ 1949
roku przekazano episkopatowi

bardzo groŸny list ostrzegawczy,
w którym znalaz³o siê tak¿e zda-
nie: Rz¹d nie bêdzie tolerowa³
¿adnej akcji wichrzycielskiej.

W sierpniu 1949 roku ukaza³
siê dekret o ochronie wolnoœci
sumienia i wyznania. Napisano
w nim, ¿e kto odmawia jakiejœ
osobie pos³ugi religijnej z powo-
dów politycznych, mo¿e byæ ska-
zany na 5 lat wiêzienia. By³o to
niedopuszczalne wtr¹canie siê
w sprawy Koœcio³a.

Wojna pañstwa z Koœcio³em
trwa³a. Zaczêto odbieraæ zakonom
prowadzone przez nie sierociñce,
szko³y, przedszkola, szpitale. Sio-
stry zakonne, doskona³e pielê-
gniarki, usuwano ze szpitali pañ-
stwowych. Urz¹dzano procesy
s¹dowe ksiê¿y, oczywiœcie na pod-
stawie fa³szywych oskar¿eñ.

Wreszcie rz¹d pos³u¿y³ siê
znan¹ metod¹ sk³ócenia. Zorga-
nizowano wiêc tak zwany ruch
ksiê¿y patriotów, którzy pos³usz-
nie wype³niali wolê w³adzy pañ-
stwowej i popierali komunizm.
Utworzono Stowarzyszenie Po-
stêpowych Katolików PAX. Na
polecenie PZPR i UB kierowa³
nim Boles³aw Piasecki, przedwo-
jenny faszysta. W zamian za to
stanowisko musia³ chwaliæ publicz-
nie ruch ksiê¿y patriotów, potê-
piaæ Watykan i przekonywaæ pol-
skich katolików, ¿e w³adza komu-
nistyczna ma we wszystkim racjê.
Prymas Wyszyñski nazwa³ go
i jego wspó³pracowników „kato-
lickimi odszczepieñcami”. Do
wspó³pracowników Piaseckiego
nale¿eli Jan Dobraczyñski i Ja-
nusz Zab³ocki.

W 1950 r. sejm wyda³ uchwa-
³ê o konfiskacie maj¹tków koœciel-
nych, aresztowano znów wielu

KOŒCIÓ£ A PAÑSTWO W PRL
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ksiê¿y, miêdzy innymi biskupa
che³minskiego Kazimierza Kowal-
skiego.

Episkopat zgodzi³ siê na roz-
mowy z rz¹dem, by unikn¹æ do-
tkliwszych ciosów. Dla rz¹du na-
tomiast korzystne by³o poparcie
przez ksiê¿y jego poczynañ poli-
tycznych i gospodarczych, katoli-
cy stanowili bowiem ponad 90%
spo³eczeñstwa.

Po trudnych rozmowach
w kwietniu 1950 r. podpisano po-
rozumienie miêdzy rz¹dem a epi-
skopatem, w którym rz¹d obieca³
utrzymaæ nauczanie religii w szko-
³ach, pozostawiæ kapelanów
w wojsku, w szpitalach i wiêzie-
niach, pozwoli³ wydawaæ czaso-
pisma katolickie i prowadziæ domy
zakonne. Episkopat natomiast zo-
bowi¹za³ siê nauczaæ wierz¹cych
aby szanowali prawo i w³adzê
pañstwow¹, zachêcaæ do wytê¿o-
nej pracy, g³osiæ polskoœæ Ziem
Pó³nocnych i Zachodnich. Ponad-
to Episkopat zgodzi³ siê potêpiæ
roszczenia niemieckie do ziem pol-
skich i nie przeciwstawiaæ siê za-
k³adaniu gospodarstw spó³dziel-
czych na wsi. Kilka dni po podpi-
saniu tego porozumienia utworzo-
no przy Radzie Ministrów Urz¹d
do Spraw Wyznañ, kontroluj¹cy
dzia³alnoœæ Koœcio³a. W Urzêdzie

Bezpieczeñstwa dzia³a³ specjalny
departament do spraw ducho-
wieñstwa.

Mimo tego porozumienia
aresztowania ksiê¿y trwa³y nadal.
W okresie najbardziej rozszala³e-
go terroru stalinowskiego w Pol-
sce w wiêzieniach osadzono po-
nad tysi¹c ksiê¿y. Zamykano se-
minaria duchowne, nie dawano
pozwoleñ na budowê koœcio³ów,
ograniczano wydawanie prasy ka-
tolickiej.

Poniewa¿ rz¹d komunistyczny
coraz œmielej ³ama³ porozumienie
z koœcio³em z 1950 roku, Epi-
skopat wys³a³ list protestacyjny do
rz¹du, zatytu³owany Non possu-
mus, co po polsku znaczy Nie mo-
¿emy. Tak mówili duchowni – nie
mo¿emy wiêcej godziæ siê na
gwa³ty i bezprawie.

W odpowiedzi na ten list ataki
na prymasa i episkopat przybra³y
na sile. Prymas ustosunkowa³ siê
do nich w kazaniu wyg³oszonym
w koœciele œw. Anny w Warsza-
wie 25 wrzeœnia 1953 r. Wierni
us³yszeli tam odwa¿ne s³owa Ko-
œció³ bêdzie wiecznie ¿¹daæ praw-
dy i wolnoœci. Mo¿e dlatego Ko-
œció³ ma tylu wrogów, bo chrze-
œcijañstwo bêdzie zawsze wzywa-
³o do oporu, do walki z ka¿dym
zak³amaniem.

Tymczasem po prawie trzylet-
nim œledztwie odby³ siê proces bi-
skupa Kaczmarka i pozosta³ych
ksiê¿y oskar¿onych o szpiegostwo
na rzecz wywiadu amerykañskie-
go oraz o dzia³alnoœæ wrog¹ wo-
bec PRL. Proces pokazowy zakoñ-
czy³ siê 22 wrzeœnia 1953 roku.
Biskupa skazano na dwanaœcie lat
wiêzienia. Inni ksiê¿a dostali wy-
roki od piêciu do dziesiêciu lat.

Od prymasa za¿¹dano potêpie-
nia biskupa Kaczmarka. Odmówi³
stanowczo, a nawet wystosowa³
ostry protest przeciwko skazaniu
niewinnego. Piêæ dni póŸniej funk-
cjonariusze UB pojawili siê w re-
zydencji prymasa, ¿eby go aresz-
towaæ.

Prymasa nie trzymano w zwy-
k³ym wiêzieniu ale w klasztorach
pod nadzorem UB sk¹d zosta³
zwolniony dopiero po s³ynnych
wydarzeniach paŸdziernika 1956
r. Zastraszony episkopat z³o¿y³
deklaracjê wiernoœci duchownych
wobec PRL takiej treœci, jakiej
¿yczy³y sobie w³adze. Autorytet
Stefana Wyszyñskiego wzrós³
ogromnie. Traktowano go jak bo-
hatera narodowego za odwagê
przeciwstawiania siê przemocy
i bezprawiu.

Antoni BiliñskiOG£OSZENIE
Praktyka Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowej

bêdzie nieczynna w dniach
od 9 do 24 lipca 2016 r.

W dni robocze dy¿ur bêdzie pe³niæ
Praktyka przy ul. Jerzmanowskiej 133

w godzinach od 800 do 1800

Rejestracja telefoniczna pod nr 71-3493735
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71)357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel. 71-373-66-03

www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedzia³ki w godz. 1600 – 1700

i soboty w godz. 1000 – 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c lipiec

Ogólna
Aby szanowane by³y ludy tu-

bylcze, których to¿samoœæ,
a nawet egzystencja s¹ zagro-
¿one.

Misyjna
Aby Koœció³ w Ameryce

£aciñskiej i na Karaibach po-
przez swoj¹ misjê kontynen-
taln¹ g³osi³ Ewangeliê z odno-
wionym zapa³em i entuzjazmem.

Pielgrzymka doZAPROSZENIE NA36. PIESZ¥ PIELGRZYMKÊWROC£AWSK¥2-10 sierpnia 2016 r.
Tegoroczne rekolekcje w drodze przebiegaæ bêd¹ pod has³em:

„MI£OSIERDZIE W UCZYNKACH”. Koresponduje to has³o nie
tylko z tematyk¹ Jubileuszowego Roku Mi³osierdzia, ale tak¿e z za-
wo³aniem Œwiatowych Dni M³odzie¿y: B³ogos³awieni mi³osierni, al-
bowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5, 7).

Ojciec œwiêty Franciszek wielokrotnie podejmowa³ i wci¹¿ podej-
muje temat konkretnych uczynków mi³osierdzia, wzywaj¹c ludzi do
ich realizacji. Pielgrzymka Wroc³awska bêdzie dla wszystkich okazj¹
do przypomnienia, ¿e mi³osierdzie, które jest Imieniem Boga, ma staæ
siê drug¹ natur¹ chrzeœcijanina – tak, aby w dniu s¹du zadecydowa³o
o naszym zbawieniu.

Podczas drogi ka¿dego dnia bêdziemy rozwa¿aæ uczynki wzglêdem
cia³a, a po po³udniu wzglêdem duszy. Ka¿dego kto chce na nowo
prze¿yæ i zrozumieæ czy dla niego s¹ uczynki mi³osierdzia zapraszam
w sierpniu na szlak pielgrzymkowy.

G³. Przewodnik ks. St. Orzechowski
Organizatorzy XXXVI PPWr.

Pielgrzymka wyruszy po raz 36 z Katedry Wroc³awskiej 2. sierpnia
(wtorek) o godz. 600. Przybycie na Jasn¹ Górê i wejœcie przed obraz
Matki Bo¿ej 10. sierpnia (œroda) o godz. 900.

 Msza œw. na zakoñczenie pielgrzymki na wa³ach Jasnogórskich
o godz. 1100.

Zapisy:
w parafiach do koñca

lipca, a tak¿e
od 30 lipca

do 1 sierpnia 2016 r.
w godz.

od 1100 do 1700

w Centralnym Punk-
cie Informacyjnym Piel-
grzymki w Duszpaster-
stwie Akademickim
„Wawrzyny” –
Wroc³aw,
ul. Bujwida 51.
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W dniu 5 czerwca 2016 roku
w naszej parafii odby³a siê Uro-
czystoœæ I Komunii Œwiêtej. Pod-
czas Mszy œw. o godz. 1200 po
raz pierwszy do Sto³u Euchary-
stycznego przyst¹pi³o 35 dzieci –
15 dziewcz¹t i 20 ch³opców. Ka¿-
dy z nas by³ bardzo przejêty i wzru-
szony. Ja jako mama, chocia¿
uwa¿am, ¿e raczej ka¿dy z rodzi-
ców, bardzo mocno prze¿y³am
moment udzielenia b³ogos³awieñ-
stwa naszym dzieciom poprzez
nakreœlenie znaku krzy¿a na ich
czo³ach przed rozpoczêciem Mszy
Œw. Sam moment wejœcia do Wie-
czernika by³ bardzo uroczysty i
jednoczeœnie symboliczny, w
zwi¹zku z przejœciem przez przy-
gotowan¹ przez rodziców Bram¹

Mi³osierdzia, która nawi¹zuje do
Jubileuszu Roku Mi³osierdzia. W
piêknie i odœwiêtnie przygotowa-
nej œwi¹tyni modliliœmy siê w in-
tencji dzieci i ich rodzin, aby
Pierwsza Komunia Œwiêta przybli-
¿y³a wszystkich do Chrystusa i Jego
Koœcio³a. Dzieci czynnie w³¹czy³y
siê w oprawê liturgiczn¹ Mszy œw.

Na lekcjach religii dzieci przy-
gotowuj¹c siê do tego Sakramen-
tu uczy³y siê podstawowych pojêæ
i modlitw. Prostym jêzykiem ksiê-
¿a starali siê wyjaœniæ dzieciom, ¿e
Komunia Œw. to przyjêcie Jezusa
pod postaci¹ chleba. Owocem
Komunii Œwiêtej ma byæ g³êbokie
zjednoczenie siê z Chrystusem,
który powiedzia³: Kto spo¿ywa
moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa

we mnie, a Ja w nim (J 6, 56).
U dziecka dziesiêcioletniego mo¿-
na ju¿ rozbudziæ mi³oœæ do Chry-
stusa, który w tym Sakramencie
udziela ³aski. Trzeba to wykorzy-
staæ, gdy¿ od g³êbokiego prze¿y-
cia pierwszego pe³nego uczestnic-
twa w Eucharystii, czêsto zale¿y
ca³e duchowe ¿ycie cz³owieka.

 Ka¿de z nich otrzyma³o z r¹k
Ksiêdza Proboszcza bochenek
chleba jako symbol przyjêcia Pana
Jezusa pod postaci¹ chleba.
Wdziêczni rodzice dzieci przystê-
puj¹cych do Pierwszej Komunii
Œwiêtej, ofiarowali dar, który po-
zwoli odrestaurowaæ nasz¹ zabyt-
kow¹ chrzcielnicê w Koœciele.

Sylwia Kasprzyk

Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. IGNACY LOYOLA(1491-1566)

Ten Œwiêty to dopiero mia³
dzieciñstwo! Prawie jak z bajki.
Pomyœl tylko: Hiszpania, kraj Ba-
sków, zamek Loyola. Tam siê uro-
dzi³ jakieœ piêæset lat temu. Pocho-
dzi³ z rycerskiego rodu, wychowy-
wa³ siê w królewskich komnatach,
by³ paziem. Kiedy dorós³, sam zo-
sta³ rycerzem. I to nie byle jakim.
Chocia¿ mia³ zaledwie – no có¿,
bywa i tak – sto piêædziesi¹t osiem
centymetrów wzrostu. Podczas
wojny hiszpañsko-francuskiej bo-
hatersko dowodzi³ obron¹ twier-
dzy. Dopiero kiedy kula armatnia
zrani³a go w nogê, musia³ siê ewa-
kuowaæ do domu.

To by³ koniec jego kariery woj-
skowej. Czu³ siê podle? Pytanie!
Marzy³ przecie¿ o s³awie, o wiel-

kich czynach, jakich pragn¹³ do-
konaæ. Tak¿e o pewnej damie,
której chcia³ s³u¿yæ. Wszystko to
prys³o w jednej chwili jak bañka
mydlana. Tylko ¿e wtedy sta³o siê
w jego ¿yciu coœ absolutnie nie-
zwyk³ego. Co takiego? Czekaj¹c,
a¿ siê zagoi rana na nodze, zacz¹³
– z braku innych ksi¹¿ek – czytaæ
„¯ywoty Œwiêtych” i historiê ¿ycia
Pana Jezusa. Wtedy zrozumia³, jak
puste by³o dot¹d jego ¿ycie i
stwierdzi³, ¿e musi to zmieniæ. I
zmieni³.

Skoro tylko stan¹³ na nogach,
z³o¿y³ swój wspania³y miecz przed
cudown¹ figur¹ Czarnej Madon-
ny z Montserrat i postanowi³ s³u-
¿yæ odt¹d wy³¹cznie Jej Synowi.
Przedtem jednak odda³ siê suro-

wej pokucie, ¿a³uj¹c szczerze za
pope³nione grzechy. Te¿ w zam-
ku? Nie, tym razem w skalnej gro-
cie, gdzie stoczy³ – uwaga – zwy-
ciêsk¹ walkê z szatanem i opra-
cowa³ s³ynne „Æwiczenia duchow-
ne”. Wtedy te¿ dozna³ mistycznej
wizji dwóch sztandarów: przy jed-
nym gromadzili siê ludzie nale¿¹-
cy do Chrystusa, przy drugim do
Lucyfera. Decyzjê o wyborze
sztandaru ka¿dy mia³ podj¹æ w
sercu sam. To by³y jego pierwsze
w ¿yciu rekolekcje.

Pragnienie œwiêtoœci realizowa³
przez ca³e ¿ycie. Du¿o podró¿o-
wa³, nawróci³ wielu pogan, otrzy-
ma³ te¿ tytu³ genera³a. Nie sta³ jed-
nak na czele armii, lecz na czele
Towarzystwa Jezusowego, czyli
zakonu Jezuitów, który za³o¿y³ z
mi³oœci do Chrystusa.

Wœród cennych rad Ignacego
zachowa³a siê i taka: Ten, kto po-
pe³ni³ b³¹d, niech nie upada na
duchu, gdy¿ i b³êdy pomagaj¹ do
zdrowia duszy. Brzmi optymi-
stycznie, nie uwa¿asz? A jak tam
twoja dusza, zdrowa?

Opowiadanie
pochodzi  z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej
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KRZY¯ÓWKA LIPCOWA
Odgadnij s³owa, a nastêpnie wpisz je do krzy¿ówki. Odczytaj powsta³e has³o. Jak zwykle wakacyjne

krzy¿ówki rozwi¹zujecie dla w³asnej satysfakcji – nie bêdzie losowania nagród, nie trzeba wiêc wysy³aæ
¿adnego kuponu. Powodzenia!

 (opr. E. H.-G.)
1) Pasterz zna swoje …
2) Walczy³ z Goliatem
3) Inaczej ksi¹dz
4) Mo¿e byæ przydro¿na lub w koœciele.
5) Bóg …, Syn Bo¿y i Duch Œwiêty.
6) Jeden z ewangelistów.
7) Zbiórka pieniêdzy do puszek na okreœlony cel.

8) Oddala nas od Boga.
9) Góra przemienienia
10) Szata liturgiczna.
11) Warzywny lub oliwny.
12) Œwiêta Ksiêga chrzeœcijan
13) Patronka œpiewaj¹cych.
14) „Lustro” naszej duszy.
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1 lipca, pi¹tek                                                                                                                                                                  *
900 + Józefa (f) Golina
1800 Ró¿a Matki Bo¿ej Fatimskiej

2 lipca, sobota                                                                                                                                                             *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Lucyny Mazur z okazji imienin i 80. rocznicy urodzin
1800 + Katarzyna Kamiñska

3 lipca, 14 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                                            *
800 + Jan Przyjemski
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Aleksandra (m) w 4. rocznicê urodzin, Alicji w 8. rocznicê urodzin oraz

dla ich rodziców Anny i Adama
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Stanis³aw (m) – 14 rocznica œmierci; + W³adys³awa (f); ++ rodzin: Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
2000 W intencji Parafian

4 lipca, poniedzia³ek                                                                                                                                                             *
900 ++ z rodzin: Batorów i Synoœ
1800 + Maria Szatko – 15 rocznica œmierci; ++ Jan, Antoni, Józef (m); ++ z rodzin Szatko i Piskozub

5 lipca, wtorek                                                                                                                                                             *
900 + £ucja Domas³awska
1800 + Jerzy Salus – 30 dzieñ po œmierci

6 lipca, œroda – wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                                                                          *
900 + Jan Brzeziñski
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

7 lipca, czwartek                                                                                                                                                             *
900

1800 ++ Agnieszka, Józef (m), Helena, Janina; ++ Franciszek (m), Emilia Zwiech; ++ Franciszka (f), Zdzis³aw (m),
  W³adys³awa (f), Stefan, Danuta Jakubowscy

8 lipca, pi¹tek – wspomnienie œw. Jana z Dukli, kap³ana                                                                                                *
900

1800 + Danuta Bicz
9 lipca, sobota                                                                                                                                                                   *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Heleny Brania w 94. rocznicê urodzin
1800 ++ Katarzyna, Jan Hreczuch; ++ z rodziny

10 lipca, 15 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                    *
800 + Henryk (m) Ostrowski; ++ Adolf, Paulina Ostrowscy; ++ Micha³, Weronika Bojaruniec; ++ z rodziny Bojaruniec
900 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000

11 lipca, poniedzia³ek – œwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy                                        *
900

1800

12 lipca, wtorek – wspomnienie œw. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika
900

1800

13 lipca, œroda – wspomnienie œwiêtych pustelników, Andrzeja Œwierada i Benedykta                                                     *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
2000  Nabo¿eñstwo Fatimskie

14 lipca, czwartek                                                                                                                                                                             *
900

1800

15 lipca, pi¹tek – wspomnienie œw. Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a                                                                   *
900

1800

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzynca
10 lipca (niedziela)

po Mszy œw. na godz. 1100
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16 lipca, sobota – wspomnienie NMP z Góry Karmel                                                                                                        *
900 + Krzysztof Zo³otajkin; ++ z rodzin: Graczyk, Zo³otajkin
1800 + Kazimierz Ca³y; ++ Rodzeñstwo, Rodzice

17 lipca, 16 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                  *
800

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mateusza w 25. rocznicê urodzin oraz dla Jakuba i Natalii Jankowskich
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Maria £anda – 12 rocznica œmierci; + Karol £anda; + Antoni Kwolek; + Maria Ziobrowska; ++ z tych rodzin
2000 W intencji Parafian

18 lipca, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Natalii Karpio w 11. rocznicê urodzin
19 lipca, wtorek                                                                                                                                                                           *

900

1800 ++ Katarzyna, Kazimierz, Zbigniew (m) Mañkiewicz; + Bronis³awa (f), Kazimierz, Szczepan Pac; ++ z rodzin:
 Mañkiewicz, Jackiewicz, Pac i Salus

20 lipca, œroda – uroczystoœæ b³. Czes³awa, kap³ana, g³ównego patrona Wroc³awia                                                      *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krystyny w 65. rocznicê urodzin z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

21 lipca, czwartek                                                                                                                                                                    *
900 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Martyny i jej rodziców

22 lipca, pi¹tek – wspomnienie œw. Marii Magdaleny                                                                                                      *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominika PaŸdzior w 6. rocznicê urodzin
23 lipca, sobota – œwiêto œw. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

900

1800 + Czes³aw (m) Butkowski
24 lipca, 17niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                         *

800 + Aleksy – 11 rocznica œmierci; ++ Maria, Feliks (m), Alfons, Józef (m), Konrad; ++ z rodziny Rataj
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Krystyny z okazji urodzin z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Patrycji i Jakuba z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
2000 W intencji Parafian

25 lipca, poniedzia³ek – œwiêto œw. Jakuba, Aposto³a                                                                                                       *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny i Karola Suszczyñskich w 1. rocznicê zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa
  proœb¹ o potrzebne ³aski

26 lipca, wtorek – wspomnienie œwiêtych Joachima i Anny, rodziców NMP                                                                        *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla cz³onków grupy œw. Jana Paw³a II, którzy przychodz¹ na modlitwê
1800 + Stefania Nowak – 3 rocznica œmierci; + Jan Nowak; ++ Franciszek (m), Wac³aw (m)

27 lipca, œroda                                                                                                                                                                 *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
28 lipca, czwartek                                                                                                                                                                *

900

1800 ++ Mieczys³aw (m), Jan, Janina PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
29 lipca, pi¹tek – wspomnienie œw. Marty                                                                                                                         *

900 ++ Helena, Leon Kucharczyk
1800 ++ Zofia, Roman (m) M¹czka; ++ Stanis³aw (m), Jan Œwiêtochowscy

30 lipca, sobota                                                                                                                                                               *
900 + Józef (m) Mazur
1800 ++ Czes³awa (f), Czes³aw (m), Helena, Stanis³aw (m), Kazimierz, Regina Tomczak

31 lipca, 18 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                     *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 + Marianna Bojda – 5 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Krystyny i Stanis³awa z okazji 45. rocznicy zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa z proœb¹ o Bo¿e

  b³ogos³awieñstwo
2000 W intencji Parafian
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KRONIKA PARAFIALNA
W czerwcu przez sakrament Chrztu œwiê-

tego do wspólnoty parafialnej zosta³y
przyjête dzieci:

Leon ŒWIERBLEWSKI
Amelia MONETA
Tymoteusz MAMAK
Pola Michalina RUCHLEWICZ
Agata Perpetua MIKULSKA
Zofia SUSZCZYÑSKA
Wojciech Stanis³aw SZAJBA

W czerwcu zmarli

+ Melania KOPYCIÑSKA
+ Jerzy SALUS
+ Katarzyna KAMIÑSKA
+ Genowefa KOZ£OWSKA
+ Edward MUSZAK

Módlmy siê o Niebo dla nich.

PIELGRZYMKA
ŒLADAMI MI£OSIERDZIA BO¯EGO

Wilno – Troki – Kowno –
 Œwinice Wareckie – Szawle –

 Bia³ystok
termin: 10-14 wrzeœnia 2016 r.

Cena: 610 z³ + 75 Euro

Cena obejmuje:
· przejazd autokarem lux (klimatyzacja,
  barek, video);
· noclegi – 1 w Polsce, 3 w Wilnie
  (hotel, pokoje 2 i 3-osobowe
    z ³azienkami);
· 4 œniadania w formie bufetu,
· 4 obiadokolacje;
· opieka pilota-przewodnika na trasie,
  przewodnika w Wilnie, Kownie,

   Szawle i Trokach;
· ubezpieczenie.

Zapisy i wiêcej szczegó³ów
u ks. S³awomira
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