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20 lipca, pi¹tek, uroczystoœæ b³. Czes³awa,
prezbitera, g³ównego patrona Wroc³awia
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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Bo¿e przykazania nie s¹ zubo¿eniem,

lecz bogactwem cz³owieka

Drodzy bracia i siostry,
dzieñ dobry!

Rozpoczynamy dzisiaj nowy
cykl katechez. Bêdzie on poœwiê-
cony tematowi przykazañ, przy-
kazañ Prawa Bo¿ego. Aby go
wprowadziæ, zaczerpnijmy inspi-
racjê z fragmentu: spotkania po-
miêdzy Jezusem a cz³owiekiem
który na klêczkach pyta Go, w jaki
sposób mo¿emy otrzymaæ ¿ycie
wieczne? (por. Mk 10, 17-21).
W tym pytaniu kryje siê wyzwa-
nie ka¿dego istnienia: pragnienie
¿ycia pe³nego, nieskoñczonego.
Co czyniæ, aby je osi¹gn¹æ? Jak¹
pójœæ drog¹? ̄ yæ naprawdê, prze-
¿yæ ¿ycie szlachetne... Ilu¿ m³o-
dych ludzi stara siê „¿yæ” a potem
niszczy samych siebie, id¹c za tym,
co ulotne. Nieodparta chêæ ¿ycia.

Niektórzy s¹dz¹, ¿e lepiej zga-
siæ ten impuls, poniewa¿ jest groŸ-
ny. Chcia³bym powiedzieæ,
zw³aszcza ludziom m³odym: na-
szym najgorszym wrogiem nie s¹
konkretne problemy, niezale¿nie
od tego, jak bardzo s¹ powa¿ne
i dramatyczne: najwiêkszym za-
gro¿eniem jest z³y duch przysto-
sowania, który nie jest ³agodno-
œci¹ ani pokor¹, ale przeciêtno-
œci¹, ma³odusznoœci¹. Czy m³ody
cz³owiek przeciêtny jest cz³owie-
kiem z przysz³oœci¹ czy te¿ nie?
Stoi w miejscu, nie rozwija siê,
nie osi¹gnie sukcesu. Przeciêtnoœæ

lub ma³odusznoœæ – m³odzi
lêkaj¹cy siê wszystkiego,
„O, taki jestem”. Tacy m³o-
dzi nie pójd¹ naprzód.
£agodnoœæ, si³a i ani odro-

biny ma³odusznoœci. B³ogos³awio-
ny Piotr Jerzy Frassati bêd¹cy m³o-
dzieñcem mawia³, ¿e trzeba ¿yæ,
a nie wegetowaæ. Ludzie przeciêt-
ni wegetuj¹. Trzeba ¿yæ si³¹ ¿ycia.
Trzeba prosiæ Ojca Niebieskiego
dla m³odych dnia dzisiejszego
o dar zdrowego niepokoju. Ale
w domu, w waszych domach,
w ka¿dej rodzinie, gdy widzi siê
m³odzieñca, który ca³y dzieñ bier-
nie siedzi, có¿ wtedy myœl¹ mama
i tata: „Ale¿ on jest chory, coœ mu
dolega”, i prowadz¹ go do leka-
rza... czyœ nie tak? ¯ycie m³odego
cz³owieka to d¹¿enie naprzód,
bycie niespokojnym, zdrowym
niepokojem, zdolnoœæ, by nie za-
dowalaæ siê ¿yciem bez piêkna, bez
koloru. Jeœli m³odzi ludzie nie bêd¹
g³odni autentycznego ¿ycia, dok¹d
bêdzie zmierza³a ludzkoœæ? Dok¹d
bêdzie zmierza³a ludzkoœæ z m³o-
dzie¿¹ spokojn¹, pozbawion¹ nie-
pokoju? Dok¹d dojdzie?

Pytanie tego cz³owieka z Ewan-
gelii jest w ka¿dym z nas: jak mo¿-
na zaleŸæ ¿ycie, ¿ycie w obfitoœci?
Jezus odpowiada: „Znasz przyka-
zania” (w. 19) i cytuje czêœæ De-
kalogu. Jest to Jezusowy proces
pedagogiczny, poprzez który chce
On doprowadziæ do okreœlonego
miejsca. W istocie ju¿ z samego
pytania wynika, ¿e ten cz³owiek
nie ma pe³nego ¿ycia, szuka cze-
goœ wiêcej, jest niespokojny. Co

zatem musi zrozumieæ? Mówi:
„Nauczycielu, wszystkiego tego
[przykazañ] przestrzega³em od
mojej m³odoœci” (w. 20).

Jak siê przechodzi od m³odoœci
do dojrza³oœci? Kiedy zaczynamy
akceptowaæ swoje ograniczenia.
Zaakceptowanie swoich ograni-
czeñ to przejœcie od m³odoœci do
dojrza³oœci. Stajemy siê doros³y-
mi kiedy nabieramy dystansu do
siebie i uœwiadamiamy sobie to,
„czego nam brakuje” (por. w. 21).
Ten cz³owiek zmuszony jest uznaæ,
¿e wszystko, co mo¿e „uczyniæ”,
nie przekracza „dachu”, nie wy-
kracza poza pewien zakres.

Jak piêknie byæ mê¿czyzn¹
i kobiet¹! Jak¿e cenne jest nasze
istnienie! Jest jednak pewna praw-
da, któr¹ w dziejach ostatnich stu-
leci cz³owiek czêsto odrzuca³,
z tragicznymi konsekwencjami:
prawda o swoich ograniczeniach.

Jezus w Ewangelii mówi coœ,
co mo¿e nam pomóc: „Nie s¹dŸ-
cie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo
albo Proroków. Nie przyszed³em
znieœæ, ale wype³niæ” (Mt 5, 17).
Pan Jezus obdarza spe³nieniem,
na to przyszed³. Ten cz³owiek
musia³ dojœæ do progu pewnego
prze³omu, gdzie otwiera siê mo¿-
liwoœæ, by przestaæ ¿yæ samym
sob¹, swoimi dzie³ami, swoimi
dobrami i w³aœnie dlatego, ¿e bra-
kuje mu ¿ycia w pe³ni – opuœciæ
wszystko, aby pójœæ za Panem.
Przy bli¿szym zbadaniu, w osta-
tecznym zaproszeniu Jezusa –
wspania³ym, cudownym – nie ma
propozycji ubóstwa, lecz bogac-
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twa, tego prawdziwego: „Jedne-
go ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszyst-
ko, co masz, i rozdaj ubogim,
a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Po-
tem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹!”
(w. 21).

Kto mog¹c wybraæ miêdzy ory-
gina³em a kopi¹, wybra³by kopiê?
Oto wyzwanie: znajdŸ orygina³
¿ycia, a nie kopiê. Jezus nie ofe-
ruje ¿adnych namiastek, ale praw-
dziwe ¿ycie, prawdziw¹ mi³oœæ,
prawdziwe bogactwo! Jak¿e m³o-
dzi mog¹ pod¹¿aæ za nami w wie-
rze, jeœli nie widz¹, ¿e wybieramy
orygina³, jeœli widz¹ nas uzale¿nio-
nych od pó³œrodków? Straszne jest
napotkanie chrzeœcijan po³owicz-
nych, chrzeœcijan – pozwolê so-

bie powiedzieæ „skar³owacia³ych”:
rozwijaj¹ siê tylko do pewnej wy-
sokoœci, a potem ju¿ nie, chrze-
œcijanie z pomniejszonym, za-
mkniêtym sercem. Rzecz¹ strasz¹
jest napotkanie takiej sytuacji.

Potrzebny jest przyk³ad kogoœ,
kto zaprasza mnie do wyjœcia
„poza”, do „wiêcej”, aby trochê
wzrastaæ. Œw. Ignacy nazwa³ to
„magis”, „ogniem, gorliwym dzia-
³aniem, które budzi drzemi¹cych”.

Droga do tego, czego brakuje,
prowadzi przez to, co jest. Jezus
nie przyszed³, aby znieœæ Prawo
lub Proroków, ale wype³niæ je.
Musimy wyjœæ od rzeczywistoœci,
aby pójœæ z tym dalej ku „temu
czego brakuje”. Musimy zbadaæ

zwyczajnoœæ, aby otworzyæ siê na
niezwyk³oœæ.

W tych katechezach weŸmiemy
dwie tablice Moj¿esza jako chrze-
œcijanie, trzymaj¹c siê za rêk¹ Je-
zusa, aby pod¹¿aj¹c za Nim przejœæ
od z³udzeñ m³odoœci do skarbu,
który jest w niebie. Odkryjemy
w ka¿dym z tych praw staro¿yt-
nych i m¹drych, bramê otwart¹
przez Ojca, który jest w niebie,
aby Pan Jezus, który j¹ przekro-
czy³ doprowadzi³ nas do prawdzi-
wego ¿ycia. Jego ¿ycia. ̄ ycia dzie-
ci Bo¿ych. Dziêkujê.

13 czerwca 2018 r.,

audiencja ogólna, Watykan
www.deon.pl

Wiele osób uwa¿a, ¿e nie ma
znaczenia, w co siê ubierzemy,
wa¿ne abyœmy w ogóle do koœcio-
³a przyszli. Nie mogê siê z tym
zgodziæ. Przyjacielu, jak¿eœ tu
wszed³ nie maj¹c stroju we-
selnego (Mt 22,12). Czytaj¹c te
s³owa Ewangelii Œwiêtego Mate-
usza, mamy œwiadomoœæ, ¿e od-
nosz¹ siê do czegoœ wiêcej ni¿ stro-
ju. To dusza ma byæ przygotowa-
na na spotkanie z Bogiem. Ma byæ
godna tego zaszczytu. Czy jednak
strój nie jest wa¿ny? Skoro Jezus
pos³u¿y³ siê takim przyk³adem, to
znaczy, ¿e to, w co jesteœmy odzia-
ni te¿ ma swoje znaczenie. Strój
oddaje nasz stosunek do rangi
wydarzenia. Inaczej ubierzemy siê
na spotkanie towarzyskie, a ina-
czej na oficjaln¹ uroczystoœæ
w gronie ludzi, którzy oczekuj¹ od
nas szacunku.

Niestety, dziœ coraz trudniej
o wyczucie co jest stosowne na
konkretn¹ okazjê.

Uczestnicz¹c we Mszy œw.
w dniu powszednim postêpujemy
w taki sposób jakbyœmy odwiedzali

kogoœ z wizyt¹ towarzysk¹, tylko,
¿e tu mamy do czynienia z odwie-
dzinami osoby wyj¹tkowo wa¿nej
– Boga. Savoir vivre w sposób
jednoznaczny okreœla wymogi
zwi¹zane z tak¹ wizyt¹. Nie od-
wiedzamy nikogo w stroju robo-
czym. Nasz strój okreœla nasz sto-
sunek do gospodarza, ma wyra-
¿aæ szacunek. Zak³adamy wiêc na
siebie ubranie bardziej eleganckie
i odœwiêtne.

Je¿eli nasza wizyta ma uroczy-
sty charakter ubieramy siê w spo-
sób uroczysty. Mê¿czyzna zak³a-
da garnitur i p³aszcz, kobieta strój
do tego odpowiedni. Nikt nie idzie
z uroczyst¹ towarzysk¹ wizyt¹
w adidasach, d¿insach, spranym
podkoszulku i podartej, starej kurt-
ce. Ubiór mê¿czyzny powinien
byæ elegancki – odœwiêtny. Nie
mo¿e to zatem byæ strój roboczy
czy sportowy, czy ujmijmy to pre-
cyzyjniej, treningowy. Odrobina
dobrych manier (nawet w koœcie-
le) nie zaszkodzi.

Udzia³ w niedzielnej Mszy œw.
ma rangê wy¿sz¹ ni¿ uroczysta

wizyta towarzyska. Powinniœmy
zatem ubraæ siê w sposób szcze-
gólnie elegancki i uroczysty oka-
zuj¹c tym szacunek i gospodarzom
(Bogu i proboszczowi) i pozosta-
³ym goœciom (wiernym, wspólno-
cie parafialnej).

W œwietle zasad savoir vivre
i przepisów etykiety biznesowej
ubiory kobiece dziel¹ siê na dwie
kategorie ze wzglêdu na rolê, jak¹
kobieta spe³nia. Mo¿e ona wystê-
powaæ oficjalnie – i to jest nasza
sytuacja. W takim wypadku jej
ubiór, jak mówi¹ specjaliœci repre-
zentuje opcjê „zero seksu” – spód-
nica nie jest krótka, ramiona, de-
kolt i plecy s¹ zas³oniête, ubiór nie
jest ani obcis³y ani przeœwituj¹cy,
buty zakrywaj¹ palce i piêty, bi-
¿uteria i inne ozdoby s¹ bardzo
skromne. Za najbardziej reprezen-
tatywne dla takiego ubioru uznaje
siê kostium, garsonkê, sukienkê
z marynark¹, lub mniej odœwiêt-
ne – klasyczn¹ szmizjerkê z d³ugi-
mi rêkawami czy bliŸniak.

Inspiracje pochodz¹ ze strony:
www.parafiakazmierz.pl

GODNIE I WYGODNIE...
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OPIEKUN KIEROWCÓWI WSZYSTKICH PODRÓ¯UJ¥CYCH
Œwiêty Krzysztof – opiekun

kierowców i wszystkich podró¿u-
j¹cych

Wreszcie wakacje tak d³ugo
wyczekiwane przez m³odsze po-
kolenia. Wielu udaje siê na wypo-
czynek samochodami lub autobu-
sami. Warto wiêc przed podró¿¹
przeczytaæ artyku³ o œwiêtym
Krzysztofie, który jest opiekunem
kierowców i wszystkich podró¿u-
j¹cych a w dzieñ jego liturgiczne-
go wspomnienia – 25 lipca (ewen-
tualnie w niedzielê najbli¿sz¹ tej
dacie) przyjechaæ na Mszê œwiêt¹
autem, bo po Mszy ksi¹dz poœwiê-
ca pojazdy mechaniczne.

O ¿yciu œw. Krzysztofa brak
sprawdzonych wiadomoœci. Pew-
ne jest, ¿e ¿y³ na pocz¹tku trze-
ciego wieku i ¿e zmar³ œmierci¹
mêczeñsk¹, ale reszta wiadomo-
œci oparta jest na przekazach ust-
nych i legendach. Prawdopodob-
nie urodzi³ siê w Kanaanie (byæ
mo¿e w Licji – dziœ Turcja) pod
koniec II wieku w rodzinie pogañ-
skiej. Legenda mówi, ¿e rodzice
dali mu na imiê Reprobus, co mia-
³o znaczyæ Odra¿aj¹cy. By³ du¿e-
go wzrostu i bardzo brzydki. Mia³
potê¿ne cia³o i niekszta³tn¹ g³o-
wê przypominaj¹c¹ g³owê psa.
Odznacza³ siê tak¿e ponadludzk¹
si³¹. S³u¿y³ najpierw królowi swo-
jej krainy. Kiedy przekona³ siê, ¿e
król ten bardzo boi siê szatana,
wst¹pi³ w jego s³u¿bê. Pewnego
dnia przekona³ siê jednak, ¿e sza-
tan boi siê imienia Chrystusa. To
wzbudzi³o w nim ciekawoœæ, kim
jest ten Chrystus, którego boi siê
szatan. Opuœci³ wiêc s³u¿bê u sza-
tana i poszed³ na s³u¿bê Chrystu-
sa. Zapozna³ siê z nauk¹ chrzeœci-
jañsk¹ i przyj¹³ chrzest. Za poku-
tê i dla zadoœæuczynienia, ¿e s³u-

¿y³ szatanowi, postanowi³ za-
mieszkaæ nad Jordanem, w miej-
scu, gdzie woda by³a p³ytsza, by
przenosiæ na swoich potê¿nych
barkach pielgrzymów, id¹cych ze
Wschodu do Ziemi Œwiêtej. Pew-
nej nocy us³ysza³ g³os dziecka,
które prosi³o o przeniesienie na
drugi brzeg. Wzi¹³ je na ramiona
i zacz¹³ nieœæ. Dziecko stawa³o
siê coraz ciê¿sze, tak ¿e w pew-
nym momencie Reprobusowi
grozi³o utoniêcie. Dotar³ jednak
do drugiego brzegu i spyta³ „Kim
jesteœ?”. Us³ysza³: „Jam jest Je-
zus, twój Zbawiciel. DŸwigaj¹c
mnie, dŸwigasz ca³y œwiat”. Na
pami¹tkê tego zdarzenia Repro-
bus mia³ otrzymaæ greckie imiê
Christophoros, co oznacza „nio-
s¹cy Chrystusa”. Legenda wspo-
mina te¿, ¿e Pan Jezus przywró-
ci³ Krzysztofowi normalny wy-
gl¹d.

Opowieœæ o œw. Krzysztofie
kojarzy siê z magicznym urokiem,
jaki zawsze w umys³ach ludzi wi¹-
za³ siê z przekraczaniem wody,
przechodzeniem „na drug¹ stro-
nê” – mostu, brodu, rzeki. Przej-
œcie przez wodê to odwieczny sym-

bol wielkiej przemiany w ¿yciu
(chrztu), podjêcia wa¿nych decy-
zji, rozpoczêcia nowego etapu
w ¿yciu, tak¿e symbol… œmierci.
W ka¿dej takiej ciê¿kiej próbie
warto mieæ przy sobie opiekuna
o nadludzkiej mocy i st¹d pewnie
wziê³a siê popularnoœæ œw. Krzysz-
tofa. Mo¿e ze wzglêdu na motyw
podró¿y na drug¹ stronê rzeki, czy
podró¿y w ogóle, kult tego œwiê-
tego wyznawali wszyscy, którzy
poruszali siê w przeró¿ny sposób.
To, ¿e œw. Krzysztof bezpiecznie
przenosi³ innych na drugi brzeg,
spowodowa³o, ¿e sta³ siê szczegól-
nym orêdownikiem wszystkich
prosz¹cych o bezpieczeñstwo, nie
tylko w podró¿y. W œredniowie-
czu œw. Krzysztof zosta³ zaliczony
do grona 14 Wspomo¿ycieli, czyli
do szczególnych patronów. Opie-
kowa³ siê podró¿nymi, pielgrzy-

Modlitwa kierowcy
Bo¿e, daj mi pewn¹ rêkê

i bystre oko, abym nikomu nie
wyrz¹dzi³ ¿adnej szkody. Nie
pozwól, Dawco ¿ycia, bym siê
sta³ przyczyn¹ œmierci lub ka-
lectwa, a tak¿e zachowaj od
nieszczêœcia i wypadku. Poha-
muj pokusê nadmiernej szyb-
koœci. Oby piêkno stworzone-
go przez Ciebie œwiata i rado-
œci Twojej ³aski towarzyszy³y
mi na zawsze. Amen.
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mami, przewodnikami, flisakami,
marynarzami. Dziœ uwa¿any jest
za patrona kierowców, ruchu
i komunikacji. W wielu samocho-
dach i na motocyklach kierowcy
maj¹ przyczepiony wizerunek œw.
Krzysztofa. Wzywamy go w przy-
padku niespodziewanej œmierci,
zagro¿enia od ognia i wody, su-
szy, niepogody i gradu, w przy-

padku chorób oczu, bólu zêbów
i ran. Jest te¿ patronem Wilna,
a jego wizerunek znajduje siê
w herbie tego miasta. Zgodnie
z dawnymi wierzeniami, kto spoj-
rzy rankiem na wizerunek œw.
Krzysztofa, bêdzie bezpieczny a¿
do wieczora. Dlatego malowano
jego postaæ przy wejœciach do ko-
œcio³ów, na basztach miejskich, na

feretronach i sztandarach, tak¿e
na wielu kamienicach przy ruchli-
wych ulicach. Takie kamienice
w œredniowieczu nazywano
„Krzysztoforami”.

Opr. Irena Surma

Obraz: œw. Krzysztof na ikonie
z ateñskiego muzeumOWOCE KOMUNII ŒWIÊTEJ

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).

Chroni przed grzechem
Tarcza, schron, parasol, strefa

bezpieczeñstwa… Te okreœlenia
przychodz¹ do g³owy, gdy czyta-
my w Katechizmie o chroni¹cej
nas przed grzechem Komunii œwiê-
tej (KKK 1393). Skojarzenia nie
chybione. Ale uwa¿na lektura
fragmentu uœwiadamia nam, ¿e
wyznawana prawda ma zwi¹zek
nie tylko z przysz³oœci¹, z gro¿¹-
cymi nam niebezpieczeñstwami
i pokusami. Ma przede wszystkim
zwi¹zek z przesz³oœci¹. Ze skutka-
mi grzechów pope³nionych. Frag-
ment homilii œwiêtego Ambro¿e-
go mocno ten zwi¹zek podkreœla.
„Jeœli za ka¿dym razem Krew wy-
lewa siê na odpuszczenie grze-
chów, powinienem zawsze j¹
przyjmowaæ, aby ci¹gle odpuszcza-
³a moje grzechy. Poniewa¿ ci¹gle
grzeszê, powinienem zawsze mieæ
lekarstwo” (De sacramentis 4,28).

Wbrew pozorom interpretacja
tego fragmentu katechizmu nie
jest ³atwa ani prosta. Pobie¿na
lektura mo¿e doprowadziæ do nie-
uprawnionego zakwestionowania
sakramentu pokuty. Skoro mam
przyjmowaæ Krew, by ci¹gle

odpuszcza³a moje grzechy po
co jeszcze spowiedŸ?

Nie wdaj¹c siê w zbyt drobia-
zgowe analizy musimy zwróciæ
uwagê na dwa aspekty. Dokonu-
j¹ce siê w sakramencie pojedna-
nia i pokuty odpuszczenie grze-
chów jest mo¿liwe tylko dziêki
Krwi, przelanej za nas na krzy¿u.
Mówi o tym wyraŸnie formu³a
rozgrzeszenia. „Bóg, Ojciec Mi³o-
sierdzia, który pojedna³ œwiat ze
sob¹ przez œmieræ i zmartwych-
wstanie swojego Syna i zes³a³
Ducha Œwiêtego na opuszczenie
grzechów, niech ci udzieli prze-
baczenia i pokoju przez pos³ugê
Koœcio³a.” Jednak samo odpusz-
czenie grzechów Bogu nie wystar-
cza. Grzech to œmieræ. A „chwa³¹
Boga cz³owiek ¿ywy” (œw. Irene-
usz z Lyonu). Odpuszczaj¹c grzech
Bóg pragnie przywróciæ cz³owie-
kowi ¿ycie, uzdrowiæ to, co zosta-
³o zniszczone. St¹d œw. Ambro¿y
pisze o lekarstwie.

Wiarê w uzdrowieñcz¹ moc
Komunii œwiêtej wyra¿a kilka tek-
stów liturgicznych. Po œpiewie
„Baranku Bo¿y” prezbiter odma-
wia po cichu nastêpuj¹c¹ modli-

twê: Panie, Jezu, Chryste, niech
przyjêcie Cia³a i Krwi Twojej nie
œci¹gnie na mnie wyroku potê-
pienia, lecz dziêki Twemu mi³o-
sierdziu niech mnie chroni oraz
skutecznie leczy moj¹ duszê i cia-
³o.

Chwilê póŸniej wszyscy zgro-
madzeni wyznaj¹: Panie, nie je-
stem godzien, abyœ przyszed³ do
mnie, ale powiedz tylko s³owo,
a bêdzie uzdrowiona dusza moja.

Wreszcie na zakoñczenie,
w jednej z modlitw po Komunii,
prosimy: Ojcze niebieski, spraw,
aby Najœwiêtsze Cia³o i Krew
Twojego Syna, któreœmy przyjê-
li, by³o trwa³ym lekarstwem dla
naszej duszy i cia³a.

Przy okazji tej modlitwy trzeba
postawiæ sobie pytanie o sens
wypowiadanego na jej zakoñcze-
nie s³owa „Amen”. Wypowiada-
nego czêsto przez osoby, które
Komunii œwiêtej nie przyjê³y.
Amen czyli niech tak siê stanie,
zgadzam siê, chcê… Je¿eli chcê,
pragnê, czemu nie przyjmujê?
Przecie¿ sam widok lekarstwa na
pó³ce w aptece jeszcze nikogo nie
uzdrowi³.
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ULICE NASZEGO OSIEDLA

Max Paul Eduard Berg (ur.
17 kwietnia w Szczecinie, zm. 22
stycznia 1947 w Baden-Baden) –
niemiecki architekt, urbanista i po-
lityk komunalny (SPD), miejski
radca budowlany (architekt miej-
ski) we Wroc³awiu w latach 1909–
1924. Berg znany jest przede
wszystkim jako architekt, Jahr-
hunderthalle zwanej póŸniej Hal¹
Ludow¹ oraz wspó³autor radykal-
nej koncepcji urbanistycznej mia-
sta (1919–1920).

M³odoœæ i pocz¹tek kariery
Max Berg ukoñczy³ szczeciñskie

gimnazjum a w latach 1889-1893
studiowa³ na Królewskiej Wy¿szej
Szkole Technicznej w Charlotten-
burgu (dzielnica Berlina). W 1898
zda³ egzaminy na budowniczego
rz¹dowego.

Pod koniec1908 roku Max
Berg zosta³ wybrany przez wro-
c³awsk¹ radê miejsk¹ na stanowi-
sko miejskiego radcy budowlane-
go. Urz¹d swój obj¹³ 1 kwietnia
1909. We Wroc³awiu zamieszka³
w willi przy dzisiejszej ul. Koper-

nika 19, na wroc³awskim osie-
dlu D¹bie i mieszka³ tu do roku
1923, tj. niemal do koñca swo-
jego pobytu we Wroc³awiu. Max
Berg kupi³ ten dom w roku
1910 i przebudowa³, stylizuj¹c
go na wzór angielski. Willa za-
chowa³a siê do czasów wspó³-
czesnych: 24 stycznia 2014
roku prezydent Wroc³awia od-
s³oni³ pami¹tkow¹ tablicê, któr¹
z inicjatywy mieszkañców po-
wieszono na ogrodzeniu otacza-
j¹cej dom posesji.

W kontekœcie dyskusji na te-
mat wie¿owców, która w tym
czasie wywi¹za³a siê w Niem-
czech, 7 stycznia 1920 radca
przed³o¿y³ radzie miejskiej pro-
jekt wie¿owca biurowego dla
administracji miejskiej w miej-

scu dawnej gazowni na Lessing-
splatz (obecnie: pl. Powstañców
Warszawy). W lipcu tego¿ roku ten
oraz trzy dalsze projekty opubli-
kowa³. W tym samym czasie za-
siêgn¹³ opinii rz¹du Prowincji Œl¹-
skiej na temat swoich projektów
(pismo z 12 lipca 1920) oraz
monitowa³ do pruskich w³adz cen-
tralnych o stworzenie przepisów
urbanistycznych reguluj¹cych
wznoszenie wie¿owców. Odpo-
wiedŸ rz¹du prowincji by³a nega-
tywna, gdy¿ uznano, ¿e wie¿ow-
ce zeszpec¹ sylwetkê Wroc³awia.
W obronê wziê³y Berga ró¿ne or-
ganizacje artystyczne (w tym
Deutscher Werkbund), a tak¿e
Gerhart Hauptmann, z którym
architekt przyjaŸni³ siê od roku
1913. Do realizacji projektów
Berga jednak nie dosz³o.

W 1921 powierzono Bergowi
sprawowanie urzêdu miejskiego
radcy budowlanego przez kolejne
12 lat. W tym czasie bra³ udzia³
w organizacji konkursu urbani-
stycznego na rozwój miasta. Za-

siad³ tak¿e w s¹dzie konkurso-
wym, m.in. wraz z Brunonem
Möhringiem Jako ¿e ostatecznie
wybrane projekty by³y sprzeczne
z pogl¹dami Berga, nie podpisa³
siê pod napisanym przez jurorów
sprawozdaniem, co zosta³o przez
prasê uznane za zachowanie skan-
daliczne i skrytykowane przez rad-
nych, g³ównie socjaldemokratów
– kolegów partyjnych Berga. Na
skutek konfliktu z rad¹ miejsk¹ ar-
chitekt zrezygnowa³ z cz³onkostwa
w SPD, zaœ 30 stycznia 1925
zgodzi³ siê na opuszczenie urzêdu
radcy. Jako nieusuwalnemu urzêd-
nikowi do 1933 wyp³acano mu
pe³n¹ pensjê; nastêpnie przeszed³
na emeryturê.

Mimo skandalicznych okolicz-
noœci odejœcia z urzêdu Berg za-
chowa³ swój autorytet i w 1929
by³ jednym z sêdziów konkursu na
miejsk¹ kasê oszczêdnoœci w Ryn-
ku; w 1930 zorganizowano jego
pierwsz¹ monograficzn¹ wystawê
twórczoœci.

Po wyjeŸdzie z Wroc³awia Berg
osiedli³ siê w Berlinie, a w czasie
II wojny œwiatowej przeniós³ siê
do Baden-Baden. Pod koniec woj-
ny wystosowa³ wraz z Martinem
Mächlerem apel do Martina Bor-
manna o ocalenie zabytków Rzy-
mu.

Charakterystyka twórczoœci
i pogl¹dów

Max Berg by³ zafascynowany
gotykiem, pozostawa³ pod wp³y-
wem ekspresjonizmu, unika³ jed-
nak skrajnych kontrastów mas,
tworz¹c budowle optycznie lekkie.
PóŸne dzie³a Berga stanowi¹ przy-
k³ady klasycznego modernizmu.
Jako urbanista proponowa³ kla-
rowne i typowe dla idei moderni-
stycznych (zawartych póŸniej
w Karcie Ateñskiej) strefowanie
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funkcji w przestrzeni miasta. Pro-
ponowa³ na przyk³adzie Wroc³a-
wia budowê wie¿owców w kluczo-
wych punktach miasta, jako prze-
myœlanych akcentów rozmieszczo-
nych planowo w jego przestrze-
ni. Wie¿owce proponowa³ w s¹-
siedztwie du¿ych placów, nad
wod¹ lub przy terenach przemy-
s³owych, tak aby nie zacienia³y
zabudowy mieszkaniowej. W prze-
niesieniu administracji do wie¿ow-
ców widzia³ szansê na rozprê¿e-
nie sytuacji na rynku mieszkanio-
wym.

Wybrane realizacje
we Wroc³awiu

• 1910-1911 – dom w³asny ar-
chitekta przy ulicy Miko³aja Ko-
pernika (przebudowa starszej wil-
li)
• 1911 – Miejski Szpital Dzie-

ciêcy ul. Hoene-Wroñskiego
• 1911-1913 – wczesnomoder-

nistyczna Jahrhunderthalle
(w latach 1945–2006 Hala Lu-
dowa, obecnie Hala Stulecia) we
Wroc³awiu — pierwsza konstruk-
cja ¿elbetowa o tej skali (we
wspó³pracy z in¿ynierem Günthe-

rem Trauerem i profesorem He-
inrichem Müllerem)
• 1912 – ³aŸnia przy ul. Marii

Sk³odowskiej-Curie (obecnie na
parterze pizzeria, na górnych piê-
trach biura)
• elewacja budynku Liceum Ogól-

nokszta³c¹cego nr IV przy ul.
S. Œwistackiego
• 1920-1921 – Kaplica na

Cmentarzu Osobowickim (fot.)

• 1924-1925 – pawilony i hale
ekspozycyjne targów, m.in. wiel-
ka hala przy ul. Wystawowej na
planie prostok¹ta z dachem wspar-
tym na drewnianych wi¹zarach pa-
rabolicznych, zniszczona w czasie
II wojny œwiatowej
• elektrownie wodne na Odrze

ko³o mostu Pomorskiego Po³u-
dniowego i Pó³nocnego.

zebra³a i opr. Irena Surma

Mundial to nie tylko d³u¿¹ce siê
godziny spêdzane przed telewizo-
rem w domu, czy barze, albo nie-
spokojne odliczanie do kolejnego
meczu. Mistrzostwa Œwiata mog¹
byæ doskona³ym czasem na mo-
dlitwê: zarówno dla kibiców, jak i
samych zawodników. Warto wte-
dy odkryæ modlitwy, które mog¹
z nami zostaæ na d³ugo po roz-
grywkach. Pamiêtajmy o naszych
ulubionych dru¿ynach i sportow-
cach. Jako kibice wierzymy w ich
zwyciêstwo i czêsto w³aœnie o nie
prosimy. Pamiêtajmy jednak, ¿e
modlitwa to nie czary, ale akt za-

ufania Bogu, który wszystkiemu
i ka¿demu b³ogos³awi – równie¿
boiskowym przeciwnikom.

Modlitwa kibica
Panie Bo¿e, chcê prosiæ za za-

wodników mojej ulubionej dru¿y-
ny. Chcê ich wesprzeæ moj¹ mo-
dlitw¹. Pomagaj im w osi¹gniêciu
najwy¿szych laurów sportowych
i strze¿ od kontuzji. Spraw, by
przez swoj¹ postawê przynieœli
chlubê naszej ojczyŸnie czy miej-
scowoœci, któr¹ reprezentuj¹. Pro-
szê Ciê, Panie, abym zachowywa³
siê godnie jako kibic. Spraw, abym

MODLITWA KIBICA
kulturalnie dopingowa³ moj¹ dru-
¿ynê, szanuj¹c dru¿ynê przeciwn¹
i jej kibiców. Pozwól mi w ferwo-
rze meczu zachowaæ obiektywizm
i panowaæ nad swoimi emocjami,
nad ka¿dym s³owem i czynem.
Proszê Ciê te¿, bym poœwiêcaj¹c
czas na zami³owania sportowe,
nigdy nie zapomnia³ o Tobie oraz
odpowiedzialnoœci za ¿ycie w³asne
i moich bliskich. Amen.

Ta i inne modlitwy pochodz¹ z „Mo-
dlitewnika Sportowca” opracowanego
przez ks. Krzysztofa Banasika
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. BRYGIDA(1303-1373)

By³a ksiê¿niczk¹. Ale nie tak¹,
która myœli tylko o strojach i ba-
lach. Nic z tych rzeczy. Myœlami
by³a w niebie. Mia³a siedem lat,
kiedy ujrza³a Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê, która za³o¿y³a na jej g³o-
wê p³ócienn¹ koronê ze znakami
symbolizuj¹cymi piêæ ran Chrystu-
sa. Trzy lata póŸniej ukaza³ siê jej
cierpi¹cy Jezus na krzy¿u. Miesz-
ka³a wtedy w zamku Finsta nieda-
leko Uppsali, w Szwecji. Po
œmierci mamy przenios³a siê
do zamku w Aspansas, do
chrzestnej matki. Ta opieko-
wa³a siê ni¹ troskliwie. Za-
dba³a o jej wykszta³cenie,
a nastêpnie… Wyda³a j¹ za
m¹¿? Za ksiêcia Ulfa, syna gu-
bernatora. Mia³a wtedy trzy-
naœcie lat, on osiemnaœcie.
Nie dorównywa³ jej inteli-
gencj¹ ani wykszta³ceniem,
ale mia³ czu³e serce i okaza³
siê wspania³y mê¿em i ojcem.
Ona tak¿e potrafi³a doskona-
le godziæ obowi¹zki ¿ony
i matki. Osobiœcie wychowa-
³a swoje cztery córki i czte-
rech synów. Wszyscy razem
tworzyli zgran¹ i kochaj¹c¹
siê rodzinê. Bo odkryli jak¹œ
tajemnicê ukryt¹ w starym
sejfie? Nie, bo byli blisko
Boga, a Bóg by³ blisko nich.
I to ju¿ koniec? A sk¹d! Kie-
dy Brygida i Ulf odchowali
dzieci, zapragnêli byæ jeszcze
bli¿ej Boga. Na pocz¹tek –

z okazji swego srebrnego wesela
– postanowili odbyæ pielgrzymkê
do œwiêtego Jakuba w Santiago
de Compostella. Ale z dotarciem
do Hiszpanii nie by³o ³atwo. Dla-
czego? Bo w Europie toczy³a siê
akurat wojna, zwana stuletni¹. Jej
widok przerazi³ Brygidê. Przera-
zi³o j¹, ¿e ludzie ¿yj¹ tak, jakby
Boga nie by³o. Wtedy przypomnia-
³a sobie proroctwo, które towa-

rzyszy³o jej od dnia narodzin. Ja-
kie? ̄ e „jej g³os us³yszy kiedyœ ca³y
œwiat”. I oto jakiœ inny g³os zacz¹³
wzywaæ j¹ do dzia³ania. G³os ten
– z jeszcze wiêksz¹ moc¹ – ode-
zwa³ siê po œmierci Ulfa. By³ to
g³os Jezusa, który przynagla³, ¿eby
zrobi³a wreszcie – uwaga – porz¹-
dek w Europie. Upomina³a wiêc
– w imiê Jezusa, królów, bisku-
pów i papie¿y. Krzy¿akom prze-

powiedzia³a totaln¹ klêskê.
Czyni³a to wszystko w s³o-
wach, a tych, którzy nazy-
wali j¹ „wstrêtnym babszty-
lem” t³umaczy³a, ¿e jest je-
dynie… „goñcem z listem od
Pana”.

***

Pan Bóg udzieli³ jej wielu
nadprzyrodzonych ³ask. Za-
³o¿y³a Zakon Najœwiêtszego
Zbawiciela (brygidki), wyda-
³a „Ksiêgê Objawieñ”, która
sta³a siê œwiatowym bestsel-
lerem. A jakiœ czas temu œw.
Brygida zosta³a og³oszona
jedn¹ z trzech patronek
Europy.

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA LIPCOWA
Witajcie! Dziœ zapraszam Was w podró¿ po Polsce. Poszukiwane s³owa, to nazwy miast naszej Ojczy-

zny, które warto zwiedziæ podczas letniego wypoczynku. Jak zwykle latem – zadania robimy dla przyjem-
noœci i gimnastyki szarych komórek. Nie ma losowania nagród. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1. Zwiedzisz tam Panoramê Rac³awick¹.
2. Bawi¹c siê, poznasz tam tajniki wiedzy w Centrum Nauki Kopernik.
3. Us³yszysz tam Dzwon Zygmunta i zobaczysz kopiê Ca³unu Turyñskiego.
4. Przejdziesz tam po rozsuwanym moœcie im. Kapitana Witolda Huberta z wie¿¹ kontroln¹ – jedynym
    takim urz¹dzeniem na    polskim wybrze¿u.
5. Zwiedzisz tam Pa³ac Kretzschmerów i Podziemia Kredowe – pozosta³oœæ górnictwa kredowego
    w Europie.
6. W jej bezpoœrednim s¹siedztwie znajduje siê rezydencja prezydenta.
7. To miasto, w którym morze ³¹czy siê z Zatok¹ Puck¹; zwiedzisz tam m. in. Fokarium.
8. Tam nauczysz siê robiæ tradycyjne Rogale Marciñskie.
9. Ta miejscowoœæ pozwoli ci siê wyk¹paæ w morzu i w jeziorze.
10. Zobaczysz tam Operê Leœn¹.
11. Na D³ugim Targu Neptun pilnuje, aby w po³udnie
     pomacha³a do ciebie Panienka z Okienka.
12. Tam w porcie zwiedzisz ORP B³yskawica.
13. W katedrze zobaczysz tam Drzwi œw. Wojciecha.
14. Jest tam Klub Morsów Eskimos,
      a w zimie jest organizowany
      Miêdzynarodowy Zlot Morsów.
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INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 czerwca (niedziela)

1 lipca, 13 niedziela w ci¹gu roku                                                                           *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ Stanis³aw (m), Jan Œwiêtochowscy
900 + mama Janina Tomczuk – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Antoni Krauze – 2 rocznica œmierci
2000 + Eugeniusz Krulikowski – 1 gregorianka

2 lipca, poniedzia³ek                                                                                                 *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 2 gregorianka
1800 + Antoni Stanis³awski

3 lipca, wtorek – œwiêto œw. Tomasza, aposto³a                                                      *
900 W intencji Parafian
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 3 gregorianka

4 lipca, œroda – wspomnienie œw. El¿biety Portugalskiej                                                                                                     *
900 + Henryk Ostrowski – 32 rocznica œmierci; ++ z rodziny: Paulina, Adolf; ++ Weronika, Micha³ Bojaruniec; ++ z rodziny

             Bojaruniec; ++ Rodzeñstwo
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 4 gregorianka

5 lipca, czwartek                                                                                                                *
900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 5 gregorianka
6 lipca, pi¹tek – wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy                          *

900 + Eugeniusz Krulikowski – 6 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

7 lipca, sobota                                                                                                                    *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 7 gregorianka
1800 ++ Katarzyna, Jan Hreczuch; ++ z rodziny

8 lipca, 14 niedziela w ci¹gu roku                                                                                     *
800 + Eugeniusz Krulikowski – 8 gregorianka
900 + Stanis³aw (m) – 16 rocznica œmierci; ++ W³adys³awa (f), Dariusz;
      ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jolanty z racji urodzin i syna Jakuba oraz ca³ej rodziny M³yñczyk i Barszczyków
2000 + Franciszek (m) Drelichowski; ++ Rodzice; ++ z rodzin Dwornik i Drelichowskich

9 lipca, poniedzia³ek                                                                                      *
900 W intencji Parafian
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 9 gregorianka.

10 lipca, wtorek                                                                                            *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 10 gregorianka
1800 + Stefania Nowak – 5 rocznica œmierci; ++ Jan, Franciszek (m),
         Wac³aw (m) Nowak

11 lipca, œroda – œwiêto œw. Benedykta, opata, patrona Europy                                                                                    *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 11 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

12 lipca, czwartek – wspomnienie œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika                                              *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 12 gregorianka
1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Patrycji

13 lipca, pi¹tek – wspomnienie œwiêtych pustelników Andrzeja Œwierada i Benedykta                                              *
900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 13 gregorianka
2000 Ró¿a œw. Wawrzyñca

14 lipca, sobota                                                                                           *
900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 14 gregorianka
15 lipca, 15 niedziela w ci¹gu roku                                                             *

800 + Leszek Drzewiecki
900 ++ Stanis³aw (m), Marianna, Bogus³aw (m), Marek Sowa; z rodzin Sowa i Tejerów
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Antoniego Rzepka z okazji 80. rocznicy urodzin
2000 + Eugeniusz Krulikowski – 15 gregorianka

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo Fatimskie

w pi¹tek, 13 lipca
o godz. 2000
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16 lipca, poniedzia³ek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel                                                            *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 16 gregorianka
1800 + Krzysztof Zo³otajkin – 3 rocznica œmierci

17 lipca, wtorek                                                                                               *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 17 gregorianka
1800 + Maria £anda – 14 rocznica œmierci; + Karol £anda; + Maria Ziobrowska

18 lipca, œroda                                                                                                 *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 18 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

19 lipca, czwartek                                                                                            *
900 W intencji Parafian
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 19 gregorianka

20 lipca, pi¹tek, uroczystoœæ b³. Czes³awa, prezbitera, g³ównego patrona Wroc³awia                                                  *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 20 gregorianka
1800 + Czes³aw (m) Miko³ajczyk

21 lipca, sobota                                                                                                                                                                *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 21 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Dominika (m) PaŸdzior w 8. rocznicê urodzin

22 lipca, 16 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                      *
800 + Zdzis³aw (m) Soba³a
900 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ siostry: Wanda Zioborowska; Maria Grabarek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Eugeniusz Krulikowski – 22 gregorianka

23 lipca, poniedzia³ek – œwiêto œw. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy                                                                       *
900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 23 gregorianka
24 lipca, wtorek – wspomnienie œw. Kingi, dziewicy                                               *

900 ++ Marta, Jan Jaskólscy; + Czes³aw (m) Butkowski
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 24 gregorianka

25 lipca, œroda – wspomnienie œw. Jakuba, aposto³a                                            *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 25 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

26 lipca, czwartek – wspomnienie œw. Joachima i Anny, rodziców NMP               *
900 + Eugeniusz Krulikowski – 26 gregorianka
1800 ++ Maria, Stefan; ++ z rodzin Dzitkowskich i Salamaga

27 lipca, pi¹tek                                                                                                       *
900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 27 gregorianka
28 lipca, sobota                                                                                                      *

900

1800 + Eugeniusz Krulikowski – 28 gregorianka
29 lipca, 17 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                  *

800 + Aleksy – 13 rocznica œmierci; ++ Maria, Feliks, Alfons, Konrad, Józef (m), Rajmund; ++ z rodziny Rataj
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Adama i Anny w 10. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich i córki
      Sandry
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Eugeniusz Krulikowski – 29 gregorianka

30 lipca, poniedzia³ek                                                                                                 *
900 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e i potrzebne ³aski dla cz³onków Nieustaj¹cego Ró¿añca
1800 + Eugeniusz Krulikowski – 30 gregorianka (zakoñczenie)

31 lipca, wtorek – wspomnienie œw. Ignacego z Loyoli, prezbitera                            *
900

1800

Nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

7 lipca, godz. 800
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KRONIKA PARAFIALNA
W czerwcu do wspólnoty pa-

rafialnej, przez sakrament Chrztu
œwiêtego, zosta³y przyjête dzieci:

Maja Madej
Franciszek Aleksander Wiktor
Franciszek Piotr Skotnicki
Piotr Jan Lewandowski
Iga Zofia Bryjak

W czerwcu zmarli

+ Kazimierz KE£PIÑSKI
+ Krystyna MATUSIK

Módlmy siê o Niebo
dla nich.

Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu-¯ernikach,

tel. 71-357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl

parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

Kancelaria parafialna, w lipcu
i sierpniu, czynna jest tylko w so-
botê od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w lipcu

Intencja misyjna:
  Aby kap³ani, którzy w trudzie
i samotnoœci ¿yj¹ swoj¹ prac¹
duszpastersk¹, czuli siê wspoma-
gani i pokrzepiani przez przy-
jaŸñ z Panem i braæmi.

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. 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.

ok³adka: http://www.zyciezakonne.pl

38 Wroc³awska Pielgrzymka na Jasn¹ Górê

Drodzy Duchowi Uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej na
Jasn¹ Górê!

Zbli¿a siê kolejny sierpieñ. Nie wszyscy maj¹ tê ³askê, by wêdro-
waæ na w³asnych nogach do obrazu Matki Bo¿ej na Jasnej Górze.
Przed wielu laty zrodzi³ siê projekt utworzenia grupy duchowych uczest-
ników Pielgrzymki. Do tej grupy zapraszamy wszystkich, którym cho-
roba, wiek, niepe³nosprawnoœæ, brak urlopu czy potrzeba opieki nad
osobami potrzebuj¹cymi pomocy uniemo¿liwi¹ piesz¹ wêdrówkê. Przy-
jêcie takiego zaproszenia pozwoli korzystaæ z obfitych owoców reko-
lekcji, odprawianych wszêdzie tam, gdzie duchowy p¹tnik bêdzie prze-
bywa³.

Has³o tegorocznej 38. Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej na Jasn¹
Górê brzmi: VENI! Pielgrzymi obejm¹ modlitw¹ Ojca œwiêtego Fran-
ciszka, sprawy naszej umi³owanej Ojczyzny i archidiecezji wroc³aw-
skiej.

Jak co roku w naszej parafii bêdzie organizowana grupa ducho-
wych pielgrzymów, dla których bêd¹ organizowane codziennie
(przez czas trwania Pielgrzymki) Apele Jasnogórskie w naszym
wieczerniku. Zapraszamy do udzia³u wszystkich, którzy z ró¿nych po-
wodów nie wybior¹ siê na piechotê.

Zapisy uczestników Pielgrzymki, duchowych oraz wszystkich in-
nych – w zakrystii.
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