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W lipcu i sierpniu zmieniony jest
porz¹dek Mszy œw. w niedziele i œwiêta –

Msze œw. bêd¹ odprawiane
o godz. 800, 900, 1000, 1100 i 2000.



2 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

Ofiara to obecnie nieco zagu-
bione pojêcie. We wspó³czesnej
cywilizacji konsumpcji, konkuren-
cji i sukcesu to s³owo raczej nie-
popularne, a mo¿e nawet niezro-
zumia³e lub wrêcz odbierane ne-
gatywnie – s³owa ofiara u¿ywa siê
najczêœciej w odniesieniu do tego,
co przegra³ lub zosta³ skrzywdzo-
ny. Nie da siê wszak zrozumieæ
prawdziwej mi³oœci, jako daru
z siebie, bez ofiary, a tym samym
ofiara w najpe³niejszym sensie
wpisana jest w istotê cz³owieczeñ-
stwa. Problem le¿y tak¿e w reli-
gijnym, rytualnym pojmowaniu
ofiary, bo mo¿emy nosiæ w sobie
jej bardzo pogañski obraz zwi¹za-
ny z niebiblijnym obrazem Boga.

Zdarza siê, ¿e traktujemy ofia-
rê w relacji do Boga jako coœ,
czym chcemy Go na swój sposób
przekupiæ, udobruchaæ, przeci¹-
gn¹æ na swoj¹ stronê.

Tu czai siê obraz Boga dosko-
nale sprawiedliwego, ale bez-
wzglêdnego, który ³atwo siê gnie-
wa. Wiêcej, mo¿emy traktowaæ
ofiarê wrêcz magicznie – jako œro-
dek do „sterowania” Bogiem:
mamy do Niego sprawê i chce-
my, ¿eby nam s³u¿y³ w tej spra-
wie. To jest pogañskie rozumie-
nie ofiary i bóstwa. Czymœ zupe³-
nie innym jest ofiara Chrystusa –

SK£ADA J¥ CHRYSTUS
Z MI£OŒCI DO NAS I ZA
NAS NA ODPUSZCZENIE
GRZECHÓW, W SPOSÓB

ABSOLUTNIE
BEZINTERESOWNY

Eucharystia jako uobecnienie ofiary ChrystusaBóg swoj¹ mi³oœæ do ludzi najpe³niej wyrazi³ w ofierze Chrystusa.
Aby zg³êbiæ tajemnicê Eucharystii, trzeba ci¹gle na nowo powracaæ do Wieczernika, tam,

gdzie w Wielki Czwartek mia³a miejsce ostatnia wieczerza
Jan Pawe³ II, Wroc³aw, 1 czerwca 1997

„To czyñcie
na moj¹ pami¹tkê”

To, ¿e Eucharystia jest ofiar¹,
wydaje siê nam czymœ oczywistym.
Œwiadcz¹ o tym choæby nazwy
u¿ywane na oznaczenie Euchary-
stii, które pojawiaj¹ siê w rycie
mszalnym. Ale okazuje siê, ¿e
w historii teologii sprawa ofiarne-
go wymiaru Eucharystii nie zawsze
by³a tak jednoznacznie oczywista.

Trzeba nam wyjœæ od kluczo-
wego tutaj tekstu nowotestamen-
talnego (Hbr 7, 22-27, por. Hbr
10, 12. 14):

O tyle te¿ Jezus sta³ siê porê-
czycielem lepszego
przymierza. I gdy
tamtych wielu by³o
kap³anami, gdy¿
œmieræ nie zezwala³a
im trwaæ przy ¿yciu,
Ten w³aœnie, ponie-
wa¿ trwa na wieki,
ma kap³añstwo nie-
przemijaj¹ce. Przeto
i zbawiaæ na wieki
mo¿e ca³kowicie
tych, którzy przez
Niego zbli¿aj¹ siê do
Boga, bo zawsze
¿yje, aby siê wsta-
wiaæ za nimi. Takie-
go bowiem potrzeba
nam by³o arcykap³a-
na: œwiêtego, niewin-
nego, nieskalanego,
oddzielonego od
grzeszników, wywy¿-
szonego ponad nie-
biosa, takiego, który
nie jest obowi¹zany,

jak inni arcykap³ani, do sk³ada-
nia codziennej ofiary najpierw za
swoje grzechy, a potem za grze-
chy ludu. To bowiem uczyni³ raz
na zawsze, ofiaruj¹c samego sie-
bie.

Z tego tekstu wynika jasno, ¿e
jest jedna niepowtarzalna ofiara
Chrystusa z³o¿ona „raz na za-
wsze” na krzy¿u. W jakim wiêc
sensie, w jaki sposób Eucharystia
jest ofiar¹? Nam dzisiaj wydaje siê
to oczywiste i odpowiadamy: Eu-
charystia uobecnia ofiarê, tê je-
dyn¹ ofiarê Chrystusa, bo tak uczy
nas wspó³czesny katechizm. Ale
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w teologii zachodniej (bo Wschód
nie mia³ takiego problemu, trzy-
maj¹c siê œciœlej nauki Ojców) po
okresie Ojców Koœcio³a w³aœciwie
a¿ po wiek XX wcale nie by³o to
zawsze tak oczywiste.

Otó¿, ¿eby to by³o tak oczywi-
ste, trzeba by³o na nowo odkryæ
sens s³owa „pami¹tka”, które po-
jawia siê w Jezusowych s³owach
ustanowienia Eucharystii wypo-
wiedzianych podczas Ostatniej
Wieczerzy: „To czyñcie na moj¹
pami¹tkê”. Polskie s³owo „pami¹t-
ka” jest tu trochê ubogie, bo ma
wê¿szy zakres znaczeniowy ni¿
oryginalne hebrajskie zikkaron
czy greckie anamnesis, jakie znaj-
dujemy w Biblii.

Polskie s³owo „pami¹tka” ko-
jarzy siê z jakimœ wspomnieniem,
z czymœ, co by³o, ale ju¿ nie jest,
z jak¹œ rzecz¹ z przesz³oœci, np.
mogê mieæ ciupagê z Zakopane-
go jako pami¹tkê, która rodzi we
mnie wspomnienia z wakacji.

Natomiast s³owo u¿yte przez
Jezusa dla Jemu wspó³czesnych
znaczy³o coœ du¿o wiêcej: anam-
nesis (anamneza) – to uobecnie-
nie, aktualizacja zdarzenia, jakby
ono by³o ponad czasem. Wynika-
³o to z ¿ydowskiego prze¿ywania
Paschy, z którego przecie¿ wyra-
sta Eucharystia.

¯ydowska Pascha to by³o za-
wsze ¿ywe wspominanie, dos³ow-
nie pami¹tka – zikkaron (zob.
Wj 12, 14), tak jakby ta konkret-
na Pascha by³a dla œwiêtuj¹cych
¯ydów ich w³asnym uczestnic-
twem w Wyjœciu z Egiptu.

Od wczesnego œredniowiecza
zagubiono jednak takie rozumie-
nie pami¹tki i pojêcie anamnezy.
Akcent zaœ po³o¿ono na przeisto-
czenie i realn¹ obecnoœæ. Ale
w ten sposób nie umiano do koñ-
ca jednoznacznie wyt³umaczyæ
ofiarnego charakteru mszy. Nawet
Sobór Trydencki, który mia³ do-
bre intuicje, u¿ywaj¹c pojêcia re-
praesentatio – uobecnienie – po-

zostawi³ tutaj raczej takie rozumie-
nie (a przynajmniej takie funkcjo-
nowa³o w popularnej katechezie),
¿e ka¿da ofiara mszy jest powtó-
rzeniem ofiary Chrystusa – kap³an
jako ofiarnik po przeistoczeniu
ofiarowuje Cia³o i Krew Chrystu-
sa. Na to nie chcieli zgodziæ siê
protestanci, powo³uj¹c siê na cy-
towany tekst z Listu do Hebraj-
czyków. St¹d tak wielki spór o ro-
zumienie Eucharystii. Dopiero
XX-wieczne badania Ojców Ko-
œcio³a, a tak¿e wp³yw teologii
wschodniej, gdzie zachowano w
liturgii myœlenie w kategoriach
anamnezy, umo¿liwi³y powrót do
wyjaœnienia ofiary jako uobecnie-
nia jedynej ofiary Chrystusa – w³a-
œnie jako anamnezy-pami¹tki.

Zwróæmy uwagê w modlitwach
eucharystycznych po wezwaniu
„oto wielka tajemnica wiary” na
czêœæ, któr¹ nazywamy w³aœnie
anamnez¹.

W polskich przek³adach mo¿e
jej tak jasno nie zauwa¿amy, bo
zaczyna siê ona od s³owa „wspo-
minaj¹c” – a to dla nas ma³o wy-
raŸne. Ale ta modlitwa mocno
wskazuje, ¿e oto teraz, tutaj
„wspominamy”, tzn. uobecniamy
misterium Mêki, Œmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa – staje-
my wtedy jakby w œrodku tych
wydarzeñ, a raczej one staj¹ po-
œrodku nas ¿ywe, w ca³ej swej pe³ni
i aktualnoœci! To nie jest tylko fakt
z przesz³oœci, to dzieje siê teraz,
to jest fakt z wiecznoœci, w której
Chrystus ci¹gle staje przed Ojcem,
bêd¹c kap³anem wiecznym, jak
pokazuje to cytowany List do
Hebrajczyków.

Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
w liturgii eucharystycznej czêsto
u¿ywa siê czasu teraŸniejszego,
mówi¹c o wydarzeniach prze-
sz³ych – to wskazuje, ¿e przez li-
turgiê my stajemy siê ich bezpo-
œrednimi uczestnikami.

Msza Œwiêta ofiar¹ Koœcio³a
Pozostaje jeszcze pytanie,

w jakim stopniu msza jest ofiar¹
Koœcio³a, a nie tylko Chrystusa?
Czyli innymi s³owy, czy Koœció³,
wierni niejako coœ „dodaj¹” do
ofiary Chrystusa? Przecie¿ Jego
ofiara jest jedyn¹ ofiar¹! Kate-
chizm (KKK 1368) mówi wszak,
¿e Eucharystia jest równie¿ ofiar¹
Koœcio³a, bo Koœció³ jest Cia³em
Chrystusa. St¹d wierni jako cz³on-
ki Cia³a Chrystusa mog¹ ³¹czyæ
swoje ¿ycie, cierpienia, ofiary,
modlitwy z ofiar¹ Chrystusa-G³o-
wy. Tu warto np. zwróciæ uwagê
na tak¹ proœbê w III Modlitwie
Eucharystycznej: „Niech On nas
uczyni wiecznym darem dla Cie-
bie” – w³¹czaj¹c siê w ofiarê Chry-
stusa, stajemy siê moc¹ Ducha
Œwiêtego darem, ofiar¹ dla Ojca.
Jan Pawe³ II w Liœcie o tajemnicy
i kulcie Eucharystii (1980 r.) ak-
centuje rolê wiernych, którzy na
mocy kap³añstwa powszechnego
razem z kap³anem sk³adaj¹ ofia-
rê, co szczególnie wyra¿a gest ofia-
rowania darów.

Nale¿y tu zwróciæ uwagê na
modlitwy kap³ana przy przygoto-
waniu darów, gdzie ofiarowuj¹c
chleb i wino, mówi siê o nich jako
o owocu pracy r¹k ludzkich,
a wiêc w nich sk³adane jest na o³-
tarzu dla Boga wszystko to, co
ludzkie. Wielu wspó³czesnych teo-
logów propaguje szersze spojrze-
nie na ofiarê Chrystusa w kon-
tekœcie s³ów z Hbr 10, 5-10, któ-
ry to tekst poszerza istotê ofiary
Chrystusa poza sam akt krzy¿a
tak¿e na ca³e ¿ycie Chrystusa jako
samozaofiarowanie siê przez po-
s³uszeñstwo Ojcu. Tak widziana
ofiara eucharystyczna uczy nas za
Chrystusem czyniæ dar z siebie –
ofiarê przez pos³uszeñstwo Bogu
w codziennym ¿yciu, która jest
w³¹czona w jedyn¹ ofiarê Chry-
stusa.

ks. Jacek Froniewski
Ÿród³o:nowezycie.archidiecezja.wroc.pl
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THE WORLD GAMES 2017
Œwiatowe Igrzyska Sporto-

we The World Games 2017:
20-30 lipca 2017 – to igrzyska
sportó nieolimpijskich.

The World Games 2017 we
Wroc³awiu to ponad 30 dyscyplin,
takich jak sporty wodne, lotnicze
czy dru¿ynowe. To kilka tysiêcy
zawodników, którzy odwiedz¹
Wroc³aw, by zmagaæ siê na no-
wych oraz wyremontowanych
obiektach. To tysi¹ce kibiców, któ-
rzy pod¹¿¹ w œlad za nimi.

A wszystko zaczê³o siê 21 maja
2012 roku, kiedy podpisano
w kanadyjskim Quebec umowê
inicjacyjn¹ pomiêdzy Miastem a In-
ternational World Games Associa-
tion. Dziêki niej Wroc³aw w lipcu
bêdzie goœci³ jedno z najwiêkszych
wydarzeñ sportowych na œwiecie
– 10. Œwiatowe Igrzyska
Sportowe The World Games
2017.

Tor wrotkarski
w parku Tysi¹clecia

W parku Tysi¹clecia powsta³y
dwa tory wrotkarskie – do jazdy
szybkiej i ulicznej. Pierwszy z nich
ma d³ugoœæ 200 m i 6 m szeroko-
œci i jest wyprofilowany na ³ukach.
Drugi ma 600 m d³ugoœci i 8 m
szerokoœci. Jest to najwiêkszy tego
rodzaju tor w kraju.

Na czas igrzysk na terenie
obiektu zbudowane zostan¹ trybu-
ny na oko³o 300-400 osób.

Sporty wrotkarskie
Ka¿dy mia³ je kiedyœ na no-

gach, ale nie ka¿dy wie, ¿e wrot-
ki – dwuœladowe lub jednoœlado-
we – mog¹ byæ wykorzystywane
w niezwykle efektownych dyscy-
plinach sportowych. Podczas wro-
c³awskich igrzysk zobaczymy œwia-
tow¹ czo³ówkê zawodników re-
prezentuj¹cych nastêpuj¹ce spor-

ty wrotkarskie:
Jazda szybka – spektakular-

na i pe³na emocji tak jak ³y¿wiar-
stwo szybkie. Prêdkoœæ, adrenali-
na i… brak hamulców, zamiast
których zawodnicy u¿ywaj¹ naj-
czêœciej jednej z rolek lub narciar-
skiej techniki p³ugowania.

Jazda figurowa – zachwyca
po³¹czeniem kunsztu zawodni-
ków, piêkna choreografii i stro-
jów oraz towarzysz¹cej wystêpom
muzyki. Prawdziwa gratka dla
mi³oœników sportowego artyzmu
znanego z ³y¿wiarstwa figurowe-
go.

Hokej na rolkach – twarda
i dynamiczna walka znana m.in.
z lodowisk NHL przeniesiona na
parkiet. Kr¹¿ek zosta³ zast¹piony
pi³k¹, a ³y¿wy rolkami. £adunek
emocji towarzysz¹cych meczom
pozosta³ bez zmian.

Sporty gimnastyczne
Aerobik sportowy – wyczy-

nowa odmiana popularnych æwi-
czeñ, bazuj¹ca na doskona³ej kon-
dycji zawodników i atrakcyjnych
wizualnie, oryginalnych uk³adach
choreograficznych. W tej konku-
rencji startuje siê indywidualnie,
zespo³owo oraz w parach miesza-
nych.

Akrobatyka sportowa – to
niezwyk³y pokaz si³y, wytrzyma-
³oœci, gibkoœæ i czêsto odwagi nie
z tej ziemi, a przy tym tak¿e po-
mys³owoœci w tworzeniu wyj¹tko-
wych uk³adów choreograficznych.

Gimnastyka artystyczna –
³¹czy nieprawdopodobn¹ gibkoœæ
i rozci¹gliwoœæ zawodniczek z
umiejêtnoœciami tanecznymi.
Atrakcyjnoœæ uk³adów wzbogaca
tak¿e wykorzystywanie podczas
ich prezentacji dodatkowych przy-
borów, takich jak obrêcz, pi³ka,

wst¹¿ka czy skakanka, a nawet
maczugi.

Skoki na trampolinie i tum-
bling – skoki to rodzaj gimnasty-
ki akrobatycznej uprawianej z u¿y-
ciem batutu, na którym zawodnik
wykonuje oceniane przez jury
uk³ady. Z kolei tumbling to tzw.
skoki na œcie¿ce, polegaj¹ce na
wykonywaniu przez rozpêdzo-
nych zawodników spektakular-
nych i niezwykle szybkich kombi-
nacji salt oraz obrotów wokó³ w³a-
snej osi.

Bieg na orientacjê
Mapa, kompas, trzeŸwa g³owa

i doskona³a kondycja – to elemen-
ty wyró¿niaj¹ce zawodników star-
tuj¹cych w biegach na orientacjê.
Ich zadaniem jest nie tylko dotar-
cie do mety, ale tak¿e odnalezie-
nie i zaliczenie po drodze wszyst-
kich punktów kontrolnych.

Kolebk¹ biegów na orientacjê
jest Skandynawia, gdzie dyscypli-
nê t¹ uprawia siê ju¿ od blisko
120 lat. Obecnie cieszy siê ona
du¿¹ popularnoœci¹ na ca³ym œwie-
cie, w tym tak¿e w Polsce, której
reprezentanci maj¹ na koncie ty-
tu³y mistrzów œwiata i Europy.

Lataj¹ce dyski
– Ultimate Frisbee

Gra zespo³owa z u¿yciem po-
pularnego frisbee ³¹czy elementy
koszykówki, pi³ki no¿nej, pi³ki
rêcznej i rugby. Dynamiczna i wi-
dowiskowa, jest jednoczeœnie bar-
dzo ³atwa do opanowania dla po-
cz¹tkuj¹cych graczy.
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Zadaniem ka¿dej siedmioosobo-
wej dru¿yny jest umieszczenie fris-
bee w strefie punktowej przeciw-
nika. Przekazuj¹c sobie dysk, naj-
lepsi zawodnicy wykazuj¹ siê nie
tylko szybkoœci¹ i wytrzyma³oœci¹,
ale przede wszystkim niezwyk³ym
kunsztem i pomys³owoœci¹ w rzu-
caniu frisbee. W grze bardzo du¿y
nacisk k³adzie siê na zasady fair-
play, dlatego w meczu nie ma sê-
dziów, a wszystkie kwestie spor-
ne rozwi¹zuj¹ sami zawodnicy.

Podczas wroc³awskich igrzysk
dru¿yny bêd¹ rywalizowaæ na po-
³o¿onych obok Stadionu Olimpij-
skiego malowniczych Polach Mar-
sowych.

Narty wodne & Wakeboard
Narciarstwo wodne klasyczne

polega na jeŸdzie na jednej lub
dwóch nartach po wodzie. Wy-
ró¿nia siê trzy konkurencje: jazda
figurowa, skoki na odleg³oœæ i sla-
lom. Zawodnicy uprawiaj¹cy nar-
ciarstwo wodne klasyczne s¹ ci¹-
gniêci na linie za motorówk¹
i je¿d¿¹ na jednej lub dwóch nar-
tach. Wakeboarding zdobywa
ogromn¹ popularnoœæ w ostatnich
latach. W Polsce powstaje coraz
wiêcej miejsc, w którym zawod-
nik porusza siê na specjalnej de-
sce ci¹gniêty za ³odzi¹ lub wyci¹-
giem. Powsta³ z po³¹czenia nart
wodnych, snowboardu oraz sur-
fingu i jest bardzo efektown¹ dys-
cyplin¹ sportu, w której lista ewo-
lucji i trików jest d³uga niczym li-
sta hase³ w encyklopedii.

Taniec sportowy
Taniec towarzyszy³ cz³owieko-

wi od zawsze, nie tylko jako Ÿró-
d³o radoœci i relaksu, ale przede
wszystkim wyj¹tkowa forma eks-
presji piêkna i emocji. Podczas
The World Games 2017 widzo-
wie bêd¹ mogli podziwiaæ w Hali
Stulecia umiejêtnoœci najlepszych
œwiatowych zawodników w tañ-
cach standardowych, latynoame-

rykañskich, salsie raz rock’n’rollu
akrobatycznym.

P³ywanie w p³etwach
Podczas ka¿dego startu nie tyl-

ko czuj¹ siê, ale te¿ wygl¹daj¹ jak
ryba w wodzie: zawodnicy p³ywa-
j¹cy w p³etwach zachwycaj¹ za-
równo koordynacj¹ ruchów, jak
i prêdkoœci¹ z jak¹ przecinaj¹ fale,
dochodz¹c¹ do kilkunastu kilome-
trów na godzinê. W trakcie wro-
c³awskich igrzysk rywalizowaæ
bêd¹ w wyœcigach z podwójnymi
p³etwami oraz z p³etw¹ poje-
dyncz¹.

Sportowe
ratownictwo wodne

Widowiskowo zapowiada siê
tak¿e druga z zaplanowanych
konkurencji „p³ywaj¹cych” – ra-
townictwo wodne, ³¹cz¹ce spor-
tow¹ rywalizacjê z umiejêtnoœcia-
mi praktycznymi. Zawodnicy bêd¹
pokonywaæ wyznaczony dystans
m.in. z wa¿¹cym oko³o 70 kg
manekinem, mierz¹c siê tak¿e
z dodatkowymi przeszkodami za-
nurzonymi na trasie.

Sporty lotnicze
Ludzie od zawsze marzyli o la-

taniu – i niektórym udaje siê to
marzenie realizowaæ w wyj¹tko-
wo piêkny sposób. Mistrzów pod-
niebnych akrobacji bêdzie mo¿na
podziwiaæ podczas The World
Games 2017 w trzech dyscypli-
nach sportów lotniczych:

Akrobacje szybowcowe –
konkurs jest sprawdzianem umie-
jêtnoœci pilota podczas wykonywa-
nia zaplanowanego programu
spektakularnych manewrów akro-
bacyjnych. Sekwencja pe³nych
wdziêku i wykonywanych przy
akompaniamencie muzyki figur
jest oceniana przez sêdziów pod
k¹tem trudnoœci i precyzji, bêd¹c
jednoczeœnie niezwyk³ym prze¿y-
ciem dla obserwuj¹cych mistrzow-
skie akrobacje kibiców.

Spadochroniarstwo – dyscy-
plina ta jest klasyk¹ The World
Games i wchodzi w ich sk³ad od
1997 roku. We Wroc³awiu obej-
rzymy niezwykle widowiskowe
zawody w pilotowaniu czaszami,
podczas których zawodnicy poko-
nuj¹ ostatni odcinek lotu mkn¹c
zaledwie kilkanaœcie centymetrów
nad ziemi¹ z prêdkoœci¹ przekra-
czaj¹c¹ 100 km/h.

Motoparalotnie – to paralot-
nie z do³¹czonym wózkiem z na-
pêdem spalinowym. Kieruj¹cy
motoparalotni¹ zawodnik ma za
zadanie pokonaæ trasê slalomu, na
której w okreœlonych odleg³o-
œciach i uk³adach stoj¹ 12-metro-
we pylony.

Wspinaczki sportowa
Tam, gdzie wiêkszoœæ osób wi-

dzi strom¹ œcianê lub ska³ê, oni
dostrzegaj¹ kolejne wyzwanie.
Mi³oœnicy wspinaczki sportowej
zachwycaj¹ si³¹, sprawnoœci¹ i de-
terminacj¹ w zdobywaniu najbar-
dziej niedostêpnych szczytów. We
Wroc³awiu bêd¹ rywalizowaæ
w trzech konkurencjach:

Wspinaczka z prowadze-
niem –  zawodnicy wspinaj¹ siê
jak najwy¿ej, jednoczeœnie etapa-
mi mocuj¹c na œcianie linê zabez-
pieczaj¹c¹.

Wspinaczka na czas – wy-
j¹tkowo widowiskowa konkuren-
cja zawodów wspinaczkowych;
polega na wyœcigu dwóch zawod-
ników wspinaj¹cych siê po rów-
noleg³ych torach.

Bouldering – wspinaczka po
zazwyczaj wolnostoj¹cych, kilku-
metrowych blokach skalnych –
bez asekuracji lin¹.

Monumentalna œcianka wspi-
naczkowa stanie na Placu Nowy
Targ.

oprac. E. Kowalewska
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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 w wakacje
czynna jest tylko 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 lipcu

Intencja misyjna:
Aby nasi bracia, którzy od-

dalili siê od wiary, mogli rów-
nie¿ za spraw¹ naszej modlitwy
i ewangelicznego œwiadectwa,
odkryæ na nowo bliskoœæ mi³o-
siernego Pana i piêkno ¿ycia
chrzeœcijañskiego.

Zgodnie z zaleceniem Papie¿a
Franciszka, od 2017 r. coroczna lista
intencji zawiera jedn¹ intencjê (ogóln¹
lub ewangelizacyjn¹) w ka¿dym mie-
si¹cu. Druga intencja og³aszana bê-
dzie na bie¿¹co, w zwi¹zku z aktual-
nymi wydarzeniami i problemami.

LIST DO DUCHOWYCHUCZESTNIKÓW37. PIELGRZYMKI
Drodzy Duchowi Uczestnicy 37. Pieszej Pielgrzymki Wro-

c³awskiej na Jasn¹ Górê!
Oto zbli¿a siê kolejny sierpieñ, nios¹c coroczne zaproszenie do

udzia³u w Pieszej Pielgrzymce Wroc³awskiej na Jasn¹ Górê. A ponie-
wa¿ nie wszyscy maj¹ tê ³askê, by wêdrowaæ na w³asnych nogach do
Maryi Czêstochowskiej, dlatego przed wielu laty zrodzi³ siê projekt
utworzenia duchowej grupy pielgrzymkowej, do której zapraszamy
wszystkich, którym choroba, wiek, niepe³nosprawnoœæ, brak urlopu
czy potrzeba opieki nad osobami potrzebuj¹cymi pomocy uniemo¿li-
wi¹ piesz¹ wêdrówkê. Przyjêcie takiego zaproszenia pozwoli korzy-
staæ z obfitych owoców rekolekcji, odprawianych wszêdzie tam, gdzie
duchowy p¹tnik bêdzie przebywa³.

Has³o tegorocznej XXXVII Pielgrzymki Wroc³awskiej brzmi: „IdŸ-
cie i g³oœcie!”. Wzywa nas to wezwanie do troski o ludzi, którzy nie
poznali jeszcze Chrystusa, albo te¿ odeszli z Jego owczarni, zagubili
siê – a jest takich osób niema³o. W roku bie¿¹cym pamiêtamy te¿
o stuleciu objawieñ fatimskich, stuleciu narodzin dla nieba œw. Brata
Adama-Alberta Chmielowskiego oraz trzechsetleciu koronacji wize-
runku Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, Królowej Polski. Tematy te wpisz¹
siê w program pielgrzymki wraz z wszystkimi intencjami indywidual-
nymi. Jak zawsze, pielgrzymi obejm¹ modlitw¹ Ojca œwiêtego Fran-
ciszka, sprawy naszej umi³owanej Ojczyzny i archidiecezji wroc³aw-
skiej.

Podobnie jak w latach ubieg³ych, duchowym pielgrzymom towa-
rzyszyæ bêd¹ specjalne audycje, nadawane w Radiu Rodzina
(92.0 FM) w dniach 2-10 sierpnia 2017 r. w godz. 1310-1400

i 2030-2100.
Zg³oszeni uczestnicy grupy XVI otrzymaj¹ pielgrzymkowy znaczek

oraz specjalnie przygotowany „Przewodnik”. Uczestnictwo duchowych
pielgrzymów jest bezp³atne, chocia¿ mo¿na z tej okazji z³o¿yæ dobro-
woln¹ ofiarê na materia³y i potrzeby organizacyjne pielgrzymki  8 z³.

ZAPISY
Zapisy powinny byæ dokonane w parafiach do koñca lipca

2017 r., a od 30 lipca do 1 sierpnia w godz. od 1100 do 1700

w Centralnym Punkcie Informacyjnym Pielgrzymki w Dusz-
pasterstwie Akademickim „Wawrzyny” – Wroc³aw, ul. Bujwi-
da 51 lub telefonicznie: 71 725 67 20. Mo¿liwe jest równie¿ uzy-
skania informacji drog¹ mejlow¹, pisz¹c na adres:

pielgrzymka@pielgrzymka.pl
Serdecznie zapraszamy i zachêcamy do przekazania tej propozycji

wszystkim zainteresowanym. Szczêœæ Bo¿e!

Z kap³añskim pozdrowieniem
ks. Aleksander Radecki, przewodnik Grupy XVI
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37. PIESZA PIELGRZYMKA WROC£AWSKANA JASN¥ GÓRÊ

Tegoroczne rekolekcje w dro-
dze przebiegaæ bêd¹ pod has³em:
IdŸcie i g³oœcie! Do tego pro-
gramu duszpasterskiego dopisane
bêd¹ tematy, zwi¹zane z setn¹
rocznic¹ objawieñ fatimskich,
setn¹ rocznic¹ œmierci œw. Brata
Adama-Alberta Chmielowskiego
oraz trzechsetn¹ rocznic¹ korona-
cji jasnogórskiego wizerunku Mat-
ki Bo¿ej Królowej Polski. Pielgrzy-
mi do intencji indywidualnych do-
pisz¹ tak¿e swoje modlitwy za
Ojca Œwiêtego Franciszka i archi-
diecezjê wroc³awsk¹.

INFORMACJE OGÓLNE
Pielgrzymka wyruszy z Katedry

Wroc³awskiej w œrodê 2 sierpnia
o godz. 600, zaœ przybycie na
Jasn¹ Górê i wejœcie przed obraz
Matki Bo¿ej przewidziane jest na
czwartek 10 sierpnia br. o godz.
900. Msza œw. na zakoñczenie piel-
grzymki na wa³ach Jasnogórskich
sprawowana bêdzie o godz. 1100.
W Pielgrzymce mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy, kto zobowi¹¿e siê spe³niæ
nastêpuj¹ce warunki:

· zapisze siê w swojej parafii
(szczegó³y u ks. Duszpasterzy)

· powstrzyma siê ca³kowi-
cie od palenia tytoniu i picia
alkoholu;

· przestrzegaæ bêdzie za-
kazu noclegów koedukacyj-
nych;

· bêdzie wype³nia³ polece-
nia Brata Przewodnika i jego
wspó³pracowników;

· przyjmie w duchu poku-
ty wszystkie trudy pielgrzy-
mowania.

INFORMACJE DODATKOWE
· Osoby nieletnie mog¹ wyru-

szyæ jedynie z opiekunem pe³no-
letnim.

· Pielgrzymka jest namiotowa,
nale¿y zabraæ ze sob¹ namiot, œpi-
wór i karimatê.

· Baga¿e oddawane do trans-
portu musz¹ byæ koniecznie pod-
pisane, z adresem i numerem gru-
py. Wszystkie rzeczy nale¿y zapa-
kowaæ w worki foliowe.

· Na trasie jest mo¿liwoœæ za-
opatrzenia siê w chleb, nabia³ (jo-
gurt, mleko itd.) oraz w podsta-
wowe artyku³y spo¿ywcze.

· Dbaj¹c o w³asne bezpieczeñ-
stwo pamiêtaj aby mieæ przy so-
bie informacjê o stale przyjmowa-
nych lekach i dokument stwierdza-
j¹cy o Twoim ubezpieczeniu zdro-
wotnym.

ZAPISY
· W parafiach do koñca lipca.

Informacje u ksiêdza proboszcza.
· W Centralnym Punkcie Infor-

macyjnym Pielgrzymki w Duszpa-
sterstwie Akademickim „Wawrzy-

ny”: Wroc³aw, ul. Bujwida 51 –
od 30. lipca do 1. sierpnia 2017
r. w godz. od 1100 do 1700;

· informacje pod tel.
71 725 67 20 lub 608 095 757

· Mailowo na adres:
pielgrzymka@pielgrzymka.pl

KOSZTY PIELGRZYMKI
Dzieci i m³odzie¿ do ukoñcze-

nia gimnazjum w³¹cznie – 85 z³;
dla pozosta³ych uczestników – 95
z³. W przypadku uczestnictwa po-
wy¿ej trzech i wiêcej osób z jed-
nej rodziny (np. brat, siostra i ro-
dzice) przewidziane s¹ zni¿ki.

G³ówny Przewodnik ks.
Stanis³aw Orzechowski

Organizatorzy XXXVII PPWr

Jak co roku bêdzie organizo-
wana grupa duchowych pielgrzy-
mów, dla których w naszej para-
fii bêd¹ organizowane codziennie
(przez czas trwania Pielgrzymki)
Apele Jasnogórskie w naszym
wieczerniku. Zapraszamy do
udzia³u wszystkich, którzy z ró¿-
nych powodów nie wybior¹ siê na
piechotê.

Zapisy ducho-
wych uczestników
Pielgrzymki w za-
krystii.

ZAPROSZENIE DO UDZIA£U W 37. PIESZEJ PIELGRZYMCE WROC£AWSKIEJ
NA JASN¥ GÓRÊ w dniach od 2-10.08.2017 r.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. KINGA(1234 - 1292)

Ale¿ by³a nieustêpliwa! Zw³asz-
cza gdy chodzi³o o sprawy wiary.
Ca³y niemal ród Arpadów by³ taki.
Wêgierska królewna, córka
Beli IV i greckiej cesarzówny Ma-
rii Laskariny, nosi³a na dworze
w Ostrzychomiu imiê: Kunegun-
da. Rodzice zamierzali wydaæ j¹
za m¹¿ za jak¹œ koronowan¹ g³o-
wê któregoœ z zachodnich mo-
carstw, lecz… No w³aœnie.

Plemiona mongolskie zagrozi-
³y nagle Europie i trzeba by³o szu-

kaæ sprzymierzeñca na wschodzie.
Polska, podzielona na ksiêstwa,

nie mog³a nim byæ, ale 12-letni
ksi¹¿ê sandomierski Boles³aw ro-
kowa³ pewne nadzieje. Zw³aszcza,
gdy zasiad³ na krakowskim tronie.
Przyby³a wiêc piêcioletnia królew-
na z Wojnicza, tam spisano
wstêpn¹ umowê ma³¿eñsk¹, po
czym – pod opiekuñczymi skrzy-
d³ami ksiê¿nej Grzymis³awy, mat-
ki Boles³awa – uda³a siê wraz
z przysz³ym mê¿em do zamku

w Sandomierzu. Ale nie
na d³ugo. Wieœæ o zbli¿a-
j¹cych siê hordach mon-
golskich sprawi³a, ¿e
uciekli najpierw do Kra-
kowa, potem na Wêgry,
w koñcu zaœ schronili siê
w klasztorze cystersów
w Czechach. Po powro-
cie zastali ziemie polskie
zniszczone, a miasta roz-
grabione, lecz tron kra-
kowski – by³ wolny! Zo-
sta³ wiêc Boles³aw rów-
nie¿ ksiêciem krakow-
skim, a Kinga – bo tak
zwano j¹ na polskim
dworze – poœlubi³a go po
pewnym czasie w kate-
drze na Wawelu.

Musia³ byæ niezmiernie
szczêœliwy, skoro zaraz
po œlubie obieca³, ¿e spe³-
ni ka¿d¹ jej proœbê.
I mocno zdziwiony, gdy
poprosi³a, aby z³o¿y³

wraz z ni¹… œlub czystoœci ma³-
¿eñskiej. Nie by³o to po jego my-
œli, ale siê zgodzi³. Wiedzia³ bo-
wiem, jak wiele to dla niej zna-
czy. I dlatego przezwano go Bo-
les³awem Wstydliwym? Dlatego.
Ale nie ¿a³owa³.

Kinga okaza³a siê bowiem wzo-
rem cnót i nieocenionym przyja-
cielem. By³a te¿ niezwykle hojna.
Na odbudowê kraju przekaza³a
ca³y swój posag – zawrotn¹ sumê
czterdziestu tysiêcy grzywien sre-
bra! Sprowadzi³a te¿ z Wêgier
górników solnych, którzy znaleŸ-
li w Bochni i Wieliczce Ÿród³a sol-
ne – uwaga – najwiêksze na œwie-
cie z³o¿a soli kamiennej! Boles³aw
podarowa³ jej w geœcie mi³oœci
piêkn¹ ziemiê s¹deck¹. Wznios³a
na niej klasztor klarysek, do któ-
rego wst¹pi³a po jego œmierci.

Zapatrzona w œwiêt¹ Klarê
z Asy¿u, ostro æwiczy³a siê w cno-
cie ubóstwa. Czasem wygl¹da³o to
zabawnie. Kiedy spowiednik zga-
ni³ j¹ za chodzenie na boso i na-
kaza³ zak³adaæ trzewiki, wyciê³a w
nich – ale¿ by³a uparta – pode-
szwy! Tego akurat nie radzê na-
œladowaæ, ale cnotê ubóstwa
w ogóle – jak najbardziej!

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”
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ZADANIE LIPCOWE
Wakacje to wspania³y czas na zabawê, ale równie¿ na czytanie. Dziœ proponujê Wam krzy¿ówkê. Gdy

j¹ rozwi¹¿ecie, dowiecie siê od rodziców lub dziadków, czegoœ na temat has³a g³ównego lub spróbujcie
znaleŸæ jakieœ informacje w prasie, ksi¹¿kach lub w Internecie i poczytajcie. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

Wakacyjna krzy¿ówka s³u¿y rozruszaniu szarych komórek – nie wysy³amy rozwi¹zañ, rozwi¹zujemy
zadanie dla samej satysfakcji.

1. S¹ … Osoby Boskie.
2. Twój …Stró¿.
3. Jest … Bóg.
4. Krewna Maryi.
5. Codzienna – poranna lub wieczorna.
6. Cel dla duszy cz³owieka.
7. Chrystogram – monogram bêd¹cy
symbolem Jezusa Chrystusa (w formie
akronimu).
8. Jezusa ... korona.
9. S¹ cztery w Nowym Testamencie.
10. Jadalnia w klasztorze.
11. Zgromadzenie – na przyk³ad Fran-
ciszkanów.
12. Zazwyczaj stoi w centrum koœcio³a.
13. Napis umieszczany na krucyfiksach,
oznaczaj¹cy skrót ³aciñskich s³ów IESVS
NAZARENVS REX IVDAEORVM
(Jezus Nazarejczyk Król ¯ydów).
14. Jedno z rodziców.
15. Œpiewany pomiêdzy czytaniami.
16. Czyta podczas Mszy Œw.
17. Modlitwa z powtarzanymi wezwa-
niami.
18. Œpiewane podczas Mszy Œw.
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INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci
œw. Wawrzyñca

10 lipca
(poniedzia³ek)

1 lipca, sobota                                                                                                                                 *
900

1800 ++ Stanis³awa (f), Józef (m) £uczak
2 lipca, 13 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                      *

800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodziny Firlit
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
1100 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Haliny i Zdzis³awa Strupiñskich
         w 35. rocznicê œlubu
2000 ++ Aleksandra (f), Eugeniusz, Jerzy, Dobros³awa (f), Piotr, Józef (m), Andrzej, ++ z rodziny

3 lipca, poniedzia³ek – œwiêto œw. Tomasza Aposto³a                                             *
900

1800

4 lipca, wtorek                                                                                                 *
900

1800

5 lipca, œroda                                                                                                  *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
6 lipca, czwartek – wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy               *

900

1800

7 lipca, pi¹tek                                                                                                                                   *
900

1800 Za wszystkie Ró¿e ¯ywego Ró¿añca
8 lipca, sobota – wspomnienie œw. Jana z Dukli, kap³ana                                                                      *

900

1800 ++ Katarzyna, Jan Hreczuch; ++ z rodziny
9 lipca, 14 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                 *

800 + Henryk Ostrowski – 31 rocznica œmierci; ++ Rodzice: Paulina, Adolf; ++ z rodziny Bojaruniec; ++ Rodzice:
       Weronika, Micha³; ++ z rodzeñstwo
900 + Maria £anda – 13 rocznica œmierci; + Karol £anda; + Antoni Kwolek; + Maria Ziobrowska; ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla El¿biety Kamiñskiej w 55. rocznicê urodzin

10 lipca, poniedzia³ek                                                                            *
900

1800

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

1800

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

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
13 lipca, czwartek – wspomnienie œw. œw. pustelników, Andrzeja Œwierada i Benedykta                      *

900

1800

2000 Ró¿a œwiêtego Wawrzyñca
14 lipca, pi¹tek                                                                                                   *

900

1800

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

1800
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16 lipca, 15 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                 *
800 + Jan Przyjemski
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Anny i Mariana w 40. rocznicê œlubu z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski
2000 + Krzysztof Zo³otajkin – 2 rocznica œmierci; ++ Luba, Zenon; ++ z rodzin Graczyk i Zo³otajkin

17 lipca, poniedzia³ek                                                                                                                         *
900 + Antonina Kowalska (1 gregorianka)
1800

18 lipca, wtorek                                                                                                                              *
900 + Antonina Kowalska (2 gregorianka)
1800

19 lipca, œroda                                                                                                    *
900 + Antonina Kowalska (3 gregorianka)
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

20 lipca, czwartek – uroczystoœæ b³. Czes³awa, kap³ana, g³ównego patrona Wroc³awia   *
900 + Antonina Kowalska (4 gregorianka)
1800 + Czes³aw (m) Miko³ajczyk

21 lipca, pi¹tek                                                                                                   *
900 + Antonina Kowalska (5 gregorianka)
1800 W intencji Parafian

22 lipca, sobota – wspomnienie œw. Marii Magdaleny                                                                         *
900 + Antonina Kowalska (6 gregorianka)
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marii i Zbys³awa Romasz w 45. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski

23 lipca, 16 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                        *
800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominiki PaŸdzior w 7. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski
900 ++ Anna, Feliks Dworak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandry Czerw w 18. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski

24 lipca, poniedzia³ek                                                                                                                          *
900 + Antonina Kowalska (8 gregorianka)
1800 ++ Marta, Jan Jaskólscy; + Czes³aw (m) Butkowski

25 lipca, wtorek – œwiêto œw. Jakuba Aposto³a                                                   *
900 + Antonina Kowalska (9 gregorianka)
1800 + Józef (m) Pawelec – 30 dzieñ po pogrzebie

26 lipca, œroda – wspomnienie œw. œw. Joachima i Anny, rodziców NMP               *
900 + Antonina Kowalska (10 gregorianka)
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

27 lipca, czwartek                                                                                          *
900 + Antonina Kowalska (11 gregorianka)
1800 + Edward Kubaty

28 lipca, pi¹tek                                                                                              *
900 + Antonina Kowalska (12 gregorianka)
1800 + Aleksy – 12 rocznica œmierci; ++ Maria, Feliks, Alfons, Konrad, Józef (m); ++ z rodziny Rataj

29 lipca, sobota – wspomnienie œw. Marty                                                                                                    *
900 + Antonina Kowalska (13 gregorianka)
1800

30 lipca, 17 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                    *
800 ++ Marian, Józef (m) Matkowscy
900 ++ Czes³awa (f), Helena, Regina, Czes³aw (m), Stanis³aw (m), Kazimierz, Jan
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Lucyny i Ryszarda Machoñ w 35. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne
        ³aski
2000 W intencji Parafian

31 lipca, poniedzia³ek                                                                                                                        *
900 + Antonina Kowalska (15 gregorianka)
1800
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KRONIKA PARAFIALNA
W czerwcu 2017 r. przez sakrament Chrztu œwiê-

tego do wspólnoty parafialnej zosta³y przyjête dzie-
ci:

Ida Jurneczko
Antoni Edward P³oñski
Pola Maria Radomska
Emily Jane Perkins
Kacper Ptak
Rafa³ Tadeusz Kapusta
Milena Zwiech

W czerwcu 2017 r. zmarli

+ Tadeusz D¹browski
+ Marek Kaszak
+ Wanda Królak

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwo Fatimskie
w czwartek 13 lipca, o godz. 2000

Wspólnota Nieustaj¹cego Ró¿añca Œwiêtego
im. œw. Jana Paw³a II

Nasza parafia œw. Wawrzyñca w³¹czy³a siê do Wspólnoty Nieustaj¹ce-
go Ró¿añca w Polsce, której patronk¹ jest Matka Bo¿a Gietrzwa³dzka.
Pamiêtajmy ¿e w naszej parafii Modlitwa Ró¿añcowa trwa 1 dobê za-
wsze 31 dnia ka¿dego miesi¹ca. Modlitwê zaczynamy o godz. 000 a
koñczymy o godz. 24. Ka¿da z 48 osób modli siê pó³ godziny w swoim
domu odmawiaj¹c czêœæ Ró¿añca œwiêtego, Litaniê do Matki Bo¿ej Gie-
trzwa³dzkiej i inne modlitwy. Ró¿aniec odmawiany w sposób nieustanny
jest duchowym wsparciem:

– dla Ojczyzny-Polski, aby by³a rzeczywistym Królestwem Jezusa
      i Maryi,

– dla Ojca œwiêtego, Biskupów i Kap³anów,
– dla przeœladowanych chrzeœcijan i pokoju na œwiecie,
– dla nawrócenia zatwardzia³ych grzeszników,
– w intencjach parafii wroc³awskich i osób, które odmawiaj¹ ten

      ró¿aniec.
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