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W 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)

Zapraszamy na
Mszê œw.

odpustow¹ ku czci
œw. Wawrzyñca

w niedzielê
7 sierpnia,

o godz. 1200
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M£ODZI PIELGRZYMI – DO ZOBACZENIA!

Od wielu miesiêcy przygotowy-
waliœmy siê w naszej parafii na
przyjêcie pielgrzymów z okazji ich
przyjazdu na Œwiatowe Dni M³o-
dzie¿y, które odby³y siê w Krako-
wie w dniach 26-31 lipca 2016
roku. Wydarzenie to zosta³o po-
przedzone Dniami w Diecezjach
– od œrodowego popo³udnia 20
lipca do poniedzia³kowego poran-
ka 26 lipca, kiedy to m³odzie¿
uda³a siê do Trzebnicy. Dziêki
uprzejmoœci naszych parafian
mogliœmy goœciæ prawie osiemdzie-
siêciu niemieckich pielgrzymów
z Bonn. Co ciekawe wszyscy nasi
goœcie zamieszkali w domach,
czym wywo³aliœmy wœród nich
prawdziw¹ radoœæ.

M³odzie¿ uczestniczy³a w ró¿-
nych spotkaniach w centrum mia-
sta, jak i na zajêciach w naszej
parafii. Zorganizowanych zosta³o
wiele wydarzeñ m.in. tzw. Mercy
Fest, czyli „festiwal mi³osierdzia”.
By³y to spotkania m³odych w ra-
dosnej atmosferze, koncerty, mo-
dlitwy; wspólne spêdzanie czasu
w duchu braterstwa i jednoœci.
Mia³y one na celu m.in. integra-
cjê – pielgrzymów miêdzy sob¹,
ale równie¿ Wroc³awian z piel-
grzymami. We Wroc³awiu by³o
piêæ miejsc, w których odbywa³y
siê te imprezy.

Pielgrzymi przyjechali do nas
w œrodê, wtedy mogliœmy ich przy-
witaæ i rozlokowaæ u rodzin.

Czwartek przeznaczony zosta³ na
zwiedzanie miasta. W pi¹tek od-
by³y siê dzie³a mi³osierdzia, czyli
nasze parafialne Mercy Day. By³o
to spotkanie w Klasztorze Sióstr
Maryi Niepokalanej z siostrami
i ich podopiecznymi oraz sadze-
nie drzew w Alei Mi³osierdzia
wokó³ naszego koœcio³a, dziêki
czemu upamiêtniliœmy Œwiatowe
Dni M³odzie¿y. Podczas spotkania
w klasztorze wspólnie malowali-
œmy pierniki, które zosta³y prze-
kazane na cele charytatywne.
Wieczorem odby³a siê Adoracja
Krzy¿a w intencji m³odzie¿y i po-
koju na œwiecie. Najwiêcej atrak-
cji przewidzianych zosta³o na so-
botê. Po przybyciu na Ostrów
Tumski pielgrzymi przeszli przez
„Bramê Mi³osierdzia” w Katedrze
Wroc³awskiej. Nastêpnie spotkali
siê z Arcybiskupem Wroc³awskim
i uczestniczyli we wspólnej modli-
twie Anio³ Pañski. W wyznaczo-
nych koœcio³ach odprawiano te¿
msze œwiête w grupach jêzyko-
wych. Wieczorem na stadionie
miejskim odby³ siê koncert Singing
Europe. By³ dedykowany wszyst-
kim, którzy zaanga¿owali siê w or-
ganizacjê Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y, w tym osobom goszcz¹-
cym pielgrzymów w swoich do-
mach. Na koncercie zaœpiewa³a
miêdzy innymi Cristina Sccuia, sio-
stra zakonna, która wygra³a
w³osk¹ edycjê konkursu muzycz-

nego The Voice of Italy. PóŸ-
niej mia³ miejsce wystêp chó-
rów i orkiestr z ca³ej Europy,
które wykonywa³y najs³ynniej-
sze europejskie szlagiery. By³ to
czas wspólnej zabawy i zacie-
œniania zbudowanych ju¿ wiêzi
miêdzykulturowych. Niedziela
to dzieñ, kiedy pielgrzymi do-
œwiadczyli w sposób szczególny,

co znaczy polska goœcinnoœæ.
Wspólnie spêdziliœmy niemal ca³y
dzieñ. Po mszy, która zosta³a od-
prawiona w dwóch jêzykach
i po obiedzie, który spo¿yli u ro-
dzin, spotkaliœmy siê w Kafejce
Parafialnej na ogrodzie u Sióstr
Marianek. Naszych goœci po¿e-
gnaliœmy w poniedzia³ek, kiedy to
udali siê do Trzebnicy. Odby³a siê
tam procesja z relikwiami œw. Ja-
dwigi, a nastêpnie pielgrzymi wy-
jechali do Krakowa.

Za nami wspania³y czas, kiedy
to mogliœmy lepiej poznaæ siê
z przyby³ymi do nas goœæmi i wy-
mieniæ wspólnymi doœwiadczenia-
mi. Dziêki zaanga¿owaniu naszych
ksiê¿y oraz parafin – goœcinnoœci
rodzin przyjmuj¹cych pielgrzy-
mów, osób przygotowuj¹cych dru-
gie œniadania i prowianty, scholii
dbaj¹cej o oprawê muzyczn¹
i wszystkich naszych wolontariu-
szy niemiecka m³odzie¿ mog³a
prze¿yæ u nas niezapomniane
chwile.

Ten wspólnie spêdzony czas
bardzo nas ubogaci³ i na zawsze
pozostanie w naszej pamiêci.
Mamy nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ
bêdziemy mogli prze¿yæ podobne
wydarzenie. M³odym pielgrzymom
nie mówimy zatem: ¿egnajcie, ale
– do zobaczenia!

Justyna Uzia³ko-Mydlikowska
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CUDOWNYCH WSPOMNIEÑ CZAR
Rano w poniedzia³ek 25 lipca

2016 roku, z ³ezk¹ w oku, po¿e-
gnaliœmy naszych goœci – pielgrzy-
mów, którzy wyruszyli do Krako-
wa na g³ówne obchody Œwiato-
wych Dni M³odzie¿y. W drodze
zatrzymali siê na wspóln¹ Mszê
Œwiêt¹ w Trzebnicy, przed tronem
Œwiêtej – Ksiê¿nej Jadwigi Œl¹skiej
(urodzonej w Andechs, w Bawa-
rii) – s³yn¹cej z ¿ycia przepe³nio-
nego uczynkami mi³osiernymi,
która dawno, dawno temu po³¹-
czy³a poprzez swoje zam¹¿pójœcie
z Henrykiem Brodatym dwa na-
rody: Polaków i Niemców.

Naszym goœciom w niedzielê
towarzyszy³o niemieckie, katolic-
kie radio DOM. Dwoje reporte-
rów i oko kamery wnikliwie ob-
serwowa³o wszystko co siê zadzia-
³o w  tym czasie. Na swojej stro-
nie internetowej umieœcili artyku³
– relacjê z pobytu pielgrzymów we
Wroc³awiu, ale równie¿ w naszej
Parafii Œwiêtego Wawrzyñca. Po-
ni¿ej zamieszczone s¹: oryginal-
ny tytu³ oraz t³umaczenie naszej
germanistki z Zielonej Góry, któ-
ra s³u¿y³a pomoc¹ podczas spo-
tkañ m³odzie¿y w naszej wspól-
nocie.

Tage der Begegnung in
Breslau „Die können hier al-
les auswendig” – Dni Spotkañ
we Wroc³awiu „Tutaj wszyscy
znaj¹ wszystko na pamiêæ”

Kto jest na polskiej Mszy Œwiê-
tej szybko zauwa¿y: Polacy znaj¹
wiele modlitw i pieœni oczywiœcie
na pamiêæ. Niemieccy pielgrzymi
z archidiecezji koloñskiej nie mo-
gli siê nadziwiæ.

Oni znaj¹ wszystko na pamiêæ
i wszyscy siê w³¹czaj¹. Uwa¿am,
¿e to jest fantastyczne. Lena
wychodzi w³aœnie z koœcio³a

œw. Wawrzyñca
na wroc³awskim
osiedlu ¯erniki
po niedzielnej
mszy œwiêtej.
M³oda p¹tnicz-
ka z archidiece-
zji koloñskiej
mieszka od
czwartku u jed-
nej z rodzin z tej
parafii. To, ¿e
m³odzi Polacy
znaj¹ wiele pie-
œni i modlitw na
pamiêæ, robi na
niej du¿e wra¿e-
nie: U nas w Niemczech wszyscy
czytaj¹ z modlitewnika. Tutaj
ludzie œpiewaj¹ z pamiêci, bez
nut.

Dni Spotkañ we Wroc³awiu
bardzo siê Lenie podoba³y. Zna-
laz³a wielu nowych przyjació³.
Mia³yœmy super-rodzinê, a w tej
rodzinie nasz¹ „Gastschwester”
– goszcz¹c¹ siostrê, trochê
starsz¹ od nas, myœlê, ¿e po 20.
Poœwiêca³a nam bardzo du¿o cza-
su, to by³o wspania³e. Dzisiaj te¿
chcia³a jeszcze raz pojechaæ z
nami do centrum Wroc³awia i
pokazaæ nam wszystko –  miej-
sca, które szczególnie lubi, opo-
wiada Lena.

Polnische Gastfreundschaft
– Polska goœcinnoœæ

W³aœnie o to powinno chodziæ
podczas dni spotkañ, które trady-
cyjnie odbywaj¹ siê przed Œwia-
towymi Dniami M³odych. Aby
m³odzi ludzie mogli poznaæ kraj,
jego kulturê i ¿yw¹ wiarê. M³odzi
pielgrzymi s¹ zawsze umieszczani
(zakwaterowywani) u rodzin. W
ten sposób najlepiej poznaj¹ ich
codziennoœæ. Pielgrzym Tobias by³

przede wszystkim zachwycony
polskim jedzeniem.

By³o du¿o jedzenia. Polacy nie
chc¹, aby ich goœcie byli g³odni.
U goszcz¹cej nas rodziny prawie
ca³y czas jedliœmy. Ale dowie-
dzieliœmy siê te¿ du¿o o Polsce,
o jej historii.

Parafia ¯ernicka bardzo siê
postara³a. By³y wspólne wyciecz-
ki, Msze Œwiête, nabo¿eñstwa
i akcja pieczenia ciast. A w nie-
dzielne popo³udnie festyn parafial-
ny w ogrodzie starego klasztoru,
w którym obecnie mieszkaj¹ ko-
biety z upoœledzeniem umys³o-
wym.

Pfarrfest im Klostergarten
– Festyn parafialny w klasz-
tornym ogrodzie

Wspólnie uczono siê tradycyj-
nych tañców i œpiewów. I oczywi-
œcie by³ du¿y stó³ z ciastami dla
wszystkich. Karolina z Bonn opo-
wiada: Tañczyliœmy i graliœmy w
siatkówkê. I bardzo, bardzo du¿o
jedliœmy. Ale bawiliœmy siê
œwietnie. Jej kole¿anka Katja do-
daje: Ta goœcinnoœæ jest po pro-
stu niesamowita. Jest tyle jedze-
nia, a ludzie s¹ super-mili i uprzej-
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mi.
W poniedzia³ek m³o-

dzi pielgrzymi ruszaj¹
dalej w drogê, do Kra-
kowa, gdzie we wtorek
zaczynaj¹ siê Œwiatowe
Dni M³odych. Wszystkim
bêdzie bardzo trudno siê
po¿egnaæ. Ale wymie-
niono ju¿ adresy mailo-
we i numery telefonów,
aby pozostaæ w kontak-
cie.

Równie¿ ksi¹dz Taxa-
cher spakowa³ swoje
walizki. Bêdzie oczywi-
œcie towarzyszy³ swojej grupie z
Bonn i powiatu (okrêgu) Rhein-
Sieg. Te dni spotkañ dostarczy³y
mu du¿o nowych doœwiadczeñ.

Glaube ist das Verbinden-
de – Wiara jest tym, co ³¹czy

W mojej pamiêci pozostanie do-
œwiadczenie, ¿e s¹ tutaj ludzie, z
którymi mogê dzieliæ siê swoj¹
wiar¹. Ludzie, z którymi, chocia¿
nie rozumiem ich jêzyka, jestem
razem w drodze. To jest to, co nas
³¹czy.

Veronika Seidel Cardoso
(t³umaczenie Danuta Chlebicz)

Oprócz artyku³u zamieszczone
s¹ krótkie filmiki – relacje z diece-
zjalnych ŒDM z Wroc³awia. Pole-
camy szczególnie trzy z naszej
parafii.

Pierwszy z nich to wywiad
z naszym wikarym, ksiêdzem S³a-
womirem Œwidrem. Opowiada
o stronie duchowej spotkañ. Pod-
kreœla wartoœæ wspólnej modlitwy,
ubogacanie naszej wiary w celu bu-
dowania przysz³oœci opartej na
mocnym fundamencie – Jezusie
Chrystusie. (Tage der Begegnung
aus polnischer Perspektive – czas
2 min 5 s).

Drugi filmik ukazuje tak znan¹
polsk¹ goœcinnoœæ. Kamera zawi-
ta³a do domu jednej z naszych ro-

dzin, gdzie goœci³y dwie dziew-
czynki. Mo¿emy zobaczyæ i us³y-
szeæ jak mieszka³y, czego siê na-
uczy³y, przysi¹œæ siê do sto³u z nie-
dzielnym obiadem i pobyæ razem
– co jest wa¿nym elementem ta-
kich spotkañ. (Polnische Gast-
freundschaft erleben – czas 4
min 18 s).

Trzecie nagranie jest wspo-
mnieniem tego, co prze¿ywali
i robili nasi goœcie i parafianie
w trakcie tych kilku dni. Znajdzie-
my w nim: fragment wspólnej nie-
dzielnej Mszy Œwiêtej, dzie³a mi-
³osierdzia: rozdawanie wspólnie
wykonanych pierniczków, sadze-
nie drzew w Alei Mi³osierdzia,
wypowiedzi m³odzie¿y oraz ksiê-
dza Thomasa Taxachera. Skrót fe-
stynu rozpoczyna siê piêknym
wspólnym polskim narodowym
tañcem – polonezem. Ukazane s¹
wspólne – razem z mieszkankami
domu prowadzonego przez nasze
siostry zakonne – zabawy, tañce,
gry oraz rozmowy przy kawie
i ró¿nych ciastach. (Tage der Be-
gegnug – der Pfarrgemeindetag
– czas 4 min 3 s).

Je¿eli podczas po¿egnania oczy
i serca zape³niaj¹ siê prawdziwym
wzruszeniem, to œmia³o mo¿na
stwierdziæ, ¿e danego nam czasu
nie zmarnowaliœmy. Wystarczy
pielêgnowaæ rozpoczête dzie³o mi-

³oœci  i obdarzaæ ni¹
wszystkich wokó³ –
a szczególnie m³odzie¿
naszej parafii.

Swoj¹ postaw¹ przy-
czyniliœmy siê do wielkie-
go dzie³a, za które chcê
podziêkowaæ przede
wszystkim Panu Bogu
który poprowadzi³
wszystkich bezpiecznie do
ludzkich serc ucz¹c mi³o-
œci bliŸniego. Nastêpnie
dziêkujê kap³anom: pro-
boszczowi – ks. Grzego-
rzowi Trawce oraz wika-

remu ks. S³awomirowi Œwidrowi
za  mo¿liwoœæ goszczenia pielgrzy-
mów w naszej parafii oraz za
ogromn¹ opiekê organizacyjn¹
i duchow¹. Siostrom zakonnym
i ich podopiecznym za udostêp-
nienie swojego ogrodu oraz
wszelk¹ pomoc, cierpliwoœæ
i uœmiech dla wszystkich. M³odym
wolontariuszom za œpiewy, modli-
twy podczas spotkañ w wieczer-
niku, t³umaczenia jêzykowe oraz
wspólne zabawy i opiekê podczas
wyjœæ z pielgrzymami. Wszystkim
Paniom, które piek³y wspania³e
ciasta i babeczki. Paniom dbaj¹-
cym o przygotowywanie œniadañ
i poczêstunku podczas festynu.
Panom, którzy przygotowali od-
powiednie miejsca do ³atwego sa-
dzenia drzew w Alei Mi³osierdzia.
Wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy w jakikolwiek sposób w³¹-
czyli siê w realizacjê tego wspa-
nia³ego dzie³a mi³osierdzia. Bóg
zap³aæ!

Powspominajmy te chwile jesz-
cze raz. Zapraszam na interne-
tow¹ stronê radia DOM pod ad-
resem: www.domradio.de

zak³adka Mediathek
i kolejna Video z dnia 24 lip-

ca, ale równie¿ z nastêpnych dni,
gdzie zamieszczane s¹ kolejne re-
lacje.

El¿bieta Hoffmann-Guzik
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Wiecie, ¿e na Dolnym Œl¹sku
jest ponad osiemdziesi¹t zamków?
To œwiadczy o tym, jak¹ potêg¹
warown¹ by³ ten niezwyk³y re-
gion. Obecnie czêœæ zamków jest
w ruinie, czêœæ zadbana, a po in-
nych zachowa³y siê jedynie drob-
ne œlady.

Zamek Grodziec to niepo-
wtarzalny zamek z klimatem, po-
³o¿ony na bazaltowym, powulka-
nicznym, stromym wzgórzu – 389
m n.p.m. – jedna z najwiêkszych
atrakcji na Pogórzu Kaczawskim.

Tajemnicze skarby, spotkania
z duchami, turnieje rycerskie, le-
gendy i opowiadania o ludziach
¿yj¹cych przed wiekami, spotka-
nia z folklorem i kuchni¹ regio-
naln¹ – to tylko czêœæ atrakcji, któ-
re czekaj¹ na odwie-
dzaj¹cych po przyby-
ciu na zamek.

Pierwsze wzmian-
ki o œredniowiecznym
zamku pochodz¹
z 1159 roku. By³ to
gród obronny Bo-
brzan. W 1175 roku
Grodziec wraz
z zamkiem by³ w³a-
snoœci¹ ksiêcia Bole-
s³awa I Wysokiego.
Kolejnym w³aœcicie-
lem zamku by³ ksi¹¿ê
œwidnicko-jaworski
Bolko I, który rozbu-
dowa³ swoj¹ siedzibê w latach
1296-1301. Nastêpnymi w³aœci-
cielami byli: ksi¹¿ê Boles³aw III
Rozrzutny, rycerz Budziwój z Nie-
dŸwiedzic i Chojnowa, ksi¹¿ê le-
gnicki Fryderyk I i ksi¹¿ê legnicki
Fryderyk II. Wówczas zamek zo-
sta³ ponownie rozbudowany. Bu-
dowla zosta³a wówczas wzniesio-
na na planie szeœciok¹ta z baszta-
mi w naro¿nikach i czteroboczn¹
wie¿¹. Na pocz¹tku XVI wieku po

WAKACYJNE WÊDRÓWKI
pó³nocno-zachodniej stronie za-
³o¿enia powsta³ nowy budynek,
tzw. palatium.

W okresie wojen husyckich bu-
dowla zosta³a zdobyta i spl¹dro-
wana przez oddzia³y husytów.
W czasie, gdy w³aœcicielem by³
Fryderyk I, zamek sta³ siê doœæ po-
tê¿n¹ warowni¹ murowan¹ na
wzór zamku legnickiego. Od
1522 roku do 1524 roku mia³a
miejsce kolejna rozbudowa zam-
ku w stylu renesansowym, wtedy
po stronie pó³nocnej i po³udnio-
wej wzniesiono kolejne dwie basz-
ty.

W II po³owie XVI wieku dzier-
¿awc¹ GrodŸca by³ Leonard von
Skopp, a nastêpnie swoj¹ siedzi-
bê mia³ tutaj Henryk XI.

W czasach wojny 30-letniej,
we wrzeœniu 1633 roku, spora
czêœæ zamku zosta³a zniszczona
przez po¿ar, w kolejnych latach
staj¹c siê coraz wiêksz¹ ruin¹.
W latach 1633-1672 przeprowa-
dzono czêœciowy remont.

Zamek wielokrotnie zmienia³
w³aœciciela. Od 1800 roku nale-
¿a³ do hrabiego Hansa Heinricha
VI von Hochberg z Ksi¹¿a i Mie-
roszowa. Za jego czasów w zam-

ku odbudowano m.in. czêœæ pala-
tium, niektóre sale zape³niono pa-
mi¹tkami i udostêpniono turystom
do zwiedzania. W tamtym czasie
zamek uchodzi³ za pierwszy w Eu-
ropie zabytek specjalnie przysto-
sowany do celów turystycznych.

Ostatnim w³aœcicielem zamku
by³ Herbert von Dirksen, nazistow-
ski polityk i zaufany wspó³pracow-
nik Hitlera. W latach 1939-45
czêsto przebywa³ on w GrodŸcu,
gdzie pod koniec wojny zosta³ naj-
pierw z³apany przez Sowietów,
a nastêpnie wywieziony przez nie-
mieckich agentów w g³¹b Rzeszy.
W 1945 roku w zamku znajdo-
wa³y siê eksponaty z wroc³awskich
muzeów oraz z berliñskiej Biblio-
teki Pañstwowej. W latach 60. XX

wieku zamek by³
w³asnoœci¹ Staro-
stwa Powiatowego
w Z³otoryi. W 1978
roku nale¿a³ do gmi-
ny Z³otoryja, a obec-
nie dzier¿awc¹ zam-
ku jest Zenon Ber-
nacki. W latach
2004-2005 zamek
by³ miejscem realiza-
cji filmów przez te-
lewizje: szwedzk¹,
francusk¹, belgijsk¹
oraz rosyjsk¹.

Na zamku odby-
waj¹ siê równie¿ re-

gionalne i miêdzynarodowe impre-
zy m.in. Legnicko-Brzeski Turniej
Rycerski o Srebrny Pierœcieñ Kasz-
telana.

To s¹ jedynie suche informacje
z Wikipedii. Warto zobaczyæ za-
mek w³asnymi oczami. Zdjêcie po-
chodzi z bloga:
dolnoslaskipodroznik.pl
Znajdziecie tam inspiracje do

nowych wycieczek.
oprac. E. Kowalewska

oprac.
E. Kowalewska
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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 w sierpniu
czynna jest tylko
w 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 sierpieñ

Ogólna:
Aby sport by³ okazj¹ do bra-

terskiego spotkania miêdzy na-
rodami i przyczynia³ siê do spra-
wy pokoju na œwiecie.

Misyjna:
Aby chrzeœcijanie ¿yli zgod-

nie z Ewangeli¹, daj¹c œwiadec-
two wiary, uczciwoœci i mi³oœci
bliŸniego.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e
bêd¹c na urlopie, na
zachodnim wybrze¿u
Wielkiej Brytanii,
mieszkaj¹c w miastecz-
ku Blackpool, kilka-
krotnie uczestniczy³am
we Mszy œw.
w koœciele pw. œw. Cuthberta
z Lindisfarne. Msze œwiêta odby-
wa³y siê w jêzyku polskim. Oczy-
wiœcie zaintrygowa³ mnie Œw. Cu-
thbert, który dla nas Polaków, jest
ma³o znanym œwiêtym i postano-
wi³am bli¿ej poznaæ jego dzieje
a tym samym przybli¿yæ jego po-
staæ czytelnikom naszej gazetki.
Wiem, ¿e wielu parafian odwie-
dza swoje dzieci lub wnuki na „wy-
spach”, mo¿e, wiêc warto poznaæ
historiê tego œwiêtego mnicha i bi-
skupa.

Œw. Cuthbert, najwiêkszy œwiê-
ty koœcio³a pó³nocnej Anglii, uro-
dzi³ siê ok.634 roku w Northum-
brii w okolicy Durham. Legenda
mówi, ¿e by³ synem irlandzkiego
króla, chocia¿ bardziej prawdopo-
dobnym jest, ¿e by³ synem ubo-
gich angielskich pasterzy. Jako
16-latek, wypasa³ owce na wzgó-
rzach, wtedy to mia³ ujrzeæ wielk¹
œwiat³oœæ na niebie i zastêpy anio-
³ów wiod¹cych duszê œw. Aidana
do nieba. Zrozumia³ tê wizjê, jako
powo³anie kap³añskie.

Pocz¹tkowo Cuthbert by³ ¿o³-
nierzem króla Oswina ale wst¹pi³
do klasztoru w Melrose za³o¿one-
go przez œwiêtego Aidana. Prze-
wy¿sza³ innych mnichów pobo¿-
noœci¹, dyscyplin¹, gorliwoœci¹
i erudycj¹. Zosta³ wybrany na
przeora. W kolejnych latach obj¹³
opactwo na wyspie Lindisfarne.
Na synodzie w Whitby opowie-
dzia³ siê za liturgi¹ rzymsk¹ a nie

celtyck¹. Jako, ¿e wiara
wœród ludu podupad³a
spêdzi³ wiele czasu na-
uczaj¹c i spowiadaj¹c, za-
s³yn¹³ równie¿ wieloma
cudami, jakie mia³y miej-
sce za jego wstawiennic-
twem. Posiada³ dar

uzdrawiania i proroctwa. Po ja-
kimœ czasie osiad³ na jednej z wysp
Farne, nieopodal Lindisfarne, za-
ostrzaj¹c narzucone sobie posty
i umartwienia. Pocz¹tkowo przyj-
mowa³ w swojej chatce wiernych
i umywa³ im stopy, ale póŸniej
ograniczy³ siê do b³ogos³awieñstwa
przez okienko celi. Na synodzie
w Twyford w 684 roku zosta³
wybrany biskupem Hexham i Lin-
disfarne, ale nie chcia³ przyj¹æ tej
godnoœci i opuszczaæ swojej pu-
stelni. Dopiero po wizycie same-
go króla Ecgfritha, zgodzi³ siê na
opuszczenie wyspy. W Wielkanoc
685 roku zosta³ wyœwiêcony przez
arcybiskupa Teodora z Canterbu-
ry. W tym samym roku pracowa³
poœród ofiar d¿umy. Po Bo¿ym
Narodzeniu 686 roku powróci³ na
wyspê, gdzie zmar³ 20 marca 687
roku, z powodu wyczerpania
i krwawi¹cych wrzodów na no-
gach. Krótko przed œmierci¹ na-
wo³ywa³  mnichów do jednoœci,
wiernoœci i wytrwania w wierze
katolickiej. Zosta³ pochowany
w Lindisfarne.

Ciekawa historia wi¹¿e siê
z miejscem pochówku œwiêtego,
bowiem jego cia³o pierwotnie z³o-
¿one w Lindisfarne, od roku 985,
przez dekadê – w obawie przed
Wikingami – przenoszone by³o
z miejsca na miejsce. Kiedy po je-
denastu latach, po raz pierwszy
otwarto jego grób, znaleziono nie-
tkniête cia³o.

Opracowa³a: Irena Surma

Œw. Cutbert z Lindisfarne
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Wyra¿anie w³asnej ekspresji
artystycznej poprzez œpiew jest
chyba najbardziej pierwotn¹
i naturaln¹ potrzeb¹ cz³owieka.
Bêd¹c dzieæmi, mamy w sobie
spontaniczn¹, naturaln¹ potrzebê
œpiewu, improwizacji, tañca.
Wielka szkoda, ¿e jako doroœli
œpiewamy niechêtnie, zas³aniaj¹c
siê opini¹, ¿e „fa³szujemy”. Tym-
czasem nie sposób przeceniæ ko-
rzyœci ze œpiewania. Ju¿ w cza-
sach wczesnego chrzeœcijañstwa
œw. Bazyli Wielki tak widzia³ jego
zalety: Œpiew jest odpoczynkiem
dla duszy i pocz¹tkiem pokoju.
Uspokaja tumult i wzburzenie
myœli, uœmierza gniew. Przygo-
towuje ludzi do mi³oœci,
³¹czy odstêpców, godzi wro-
gów. Mówi¹c mniej górno-
lotnie – œpiew nie tylko re-
laksuje, uwra¿liwia, rozwija
muzykalnoœæ, dostarcza przy-
jemnoœci estetycznych i towa-
rzyskich. Wp³ywa tak¿e ko-
rzystnie na funkcjonowanie
uk³adów oddechowego, tra-
wiennego i kr¹¿enia. Œpiewa-
j¹c, dotleniamy organizm,
æwiczymy przeponê i popra-
wiamy koordynacjê miê-
œniow¹.

Od pocz¹tku swego istnie-
nia cz³owiek wielbi³ Boga œpie-
wem i muzyk¹, czego wiele przy-
k³adów spotykamy na przyk³ad
w ksiêgach Starego Testamentu.
Zamieszczone tam opisy ró¿nego
rodzaju wydarzeñ muzycznych,
instrumentów, zespo³ów,
a przede wszystkim konkretnych
przyk³adów poetycko – muzycz-
nych, na czele z Ksiêg¹ Psalmów,
jednoznacznie potwierdzaj¹ fakt
niezwykle istotnej roli œpiewu
i muzyki, zarówno w kulcie œwi¹-

KA¯DY ŒPIEWAÆ MO¯E…
tynnym, jak i w ¿yciu codziennym
ludu Starego Przymierza.

Œpiew dla Boga w koœciele, we
wspólnocie, jest zawsze modlitw¹
serc ludzi otwieraj¹cych siê na dia-
log z Bogiem. Jest inspiracj¹
i wezwaniem do modlitwy wspól-
nej, jednocz¹cej ich w uwielbie-
niu, dziêkczynieniu, pokucie czy
b³aganiu. W œpiewie i w muzyce
jest coœ niepojêtego, wiêkszego od
nas. Ona potrafi poprowadziæ nas
w inne œwiaty. Jest w niej piêkno
i tajemnica. Œmiech i p³acz.

Przez wieki œpiew by³ ozdobni-
kiem liturgii. Gdy jêzyk ³aciñski by³
niezrozumia³y dla ludzi, lud mo-
dli³ siê, nierzadko pos³uguj¹c siê

muzyk¹. Podœwiadomie pielêgno-
wa³ zasadê, ¿e œpiew jest nieod-
³¹czn¹ czêœci¹ kultu. W ten spo-
sób tworzy³a siê bogata spuœcizna
œpiewu koœcielnego. Jednak œpiew
ten jedynie towarzyszy³ sprawo-
wanej liturgii. Natomiast w litur-
gii odnowionej przez Sobór Wa-
tykañski II, któr¹ sprawujemy
w swoim jêzyku, równie¿ znala-
z³o siê miejsce dla œpiewu. I, co
najwa¿niejsze, zmieni³o siê jego
znaczenie. Ju¿ nie jako dodatek,

ale konkretna czêœæ i wyraz spra-
wowanej liturgii. W konstytucji so-
borowej czytamy, ¿e muzyka ko-
œcielna bêdzie tym wznioœlejsza, im
œciœlej zespoli siê z czynnoœci¹ li-
turgiczn¹, czy to serdeczniej wy-
ra¿aj¹c modlitwê, czy przyczynia-
j¹c siê do jednomyœlnoœci, czy
wreszcie nadaj¹c uroczysty charak-
ter œwiêtym obrzêdom.

Skoro œpiew zosta³ zespolony
z liturgi¹, musi stanowiæ z ni¹
jedn¹ ca³oœæ. Muzyka ma poma-
gaæ prze¿yæ Bo¿¹ obecnoœæ, jak
równie¿ przyswoiæ przes³anie,
które towarzyszy obrzêdom. St¹d
pieœni liturgiczne nawi¹zuj¹ do
prze¿ywanego œwiêta, okresu li-

turgicznego i okolicznoœci spra-
wowanej celebry. Szczególnym
zaœ noœnikiem indywidualnych
dla ka¿dej Mszy Œwiêtej treœci
jest Liturgia S³owa.

O wiele ³atwiej nam siê t¹
Liturgiê prze¿ywa i ³atwiej
z niej wyci¹gn¹æ owoce, gdy
w pieœniach przewija siê ten
sam temat, co w S³owie Bo-
¿ym. Gdy wychodzimy z ko-
œcio³a, pozostaj¹ca w uszach
pieœñ jest szczególnym noœni-
kiem treœci zawartej w liturgii.
We wspólnym œpiewie nasza
odpowiedŸ na us³yszane S³o-

wo staje siê równie¿ bardziej œwia-
doma i realna do spe³nienia.

Mówi¹c w skrócie, jest to mu-
zyka, która wyra¿a modlitwê, uze-
wnêtrznia to, co nie mieœci siê
w samych tylko s³owach. Œpiew
ze swej natury wyra¿a radoœæ lub
têsknotê, buduje jednoœæ zgroma-
dzonych, wzbogaca obrzêdy, na-
daj¹c im uroczysty charakter. Dla-
czego wiêc milczê podczas mszy
œwiêtej?

Ma³gorzata Machoñ
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. TERESA BENEDYKTA OD KRZY¯AEDYTA STEIN(1891-1942)

Czy zdarzy³o ci siê kiedyœ prze-
czytaæ jak¹œ ksi¹¿kê od deski do
deski za jednym podejœciem? Edy-
cie siê zdarzy³o. By³a wtedy u przy-
jació³ki. Siêgnê³a po pierwsz¹
lepsz¹ ksi¹¿kê i czyta³a j¹ potem
do rana. Kiedy skoñczy³a, stwier-
dzi³a, ¿e znalaz³a w niej prawdê,
której szuka³a od wielu lat.

T¹ ksi¹¿k¹ by³a autobiografia
Teresy z Avili, wielkiej hiszpañ-
skiej œwiêtej. Kim by³a Edyta Ste-
in (czytaj: sztajn)? ¯ydówk¹, któ-
ra w gimnazjum straci³a nagle wia-
rê i od tego czasu uwa¿a³a siê za
ateistkê. Urodzi³a siê we Wroc³a-
wiu, w Œwiêto Pojednania, które
¯ydzi, wyznawcy juda-
izmu, nazywaj¹ Jom
Kippur. Mia³a dwóch
braci i cztery siostry.
I dwa lata, kiedy zmar³
ojciec. Firm¹ drzewn¹
zajmowa³a siê odt¹d
matka, dzielna i pobo¿-
na kobieta, a dzieci jej
w tym pomaga³y.

Edyta mia³a szeœæ lat,
kiedy oœwiadczy³a, ¿e
chce zostaæ nauczy-
cielk¹. Jednak jej marze-
nia siêga³y dalej. Marzy-
³a o s³awie. By³a pew-
na, ¿e jest przeznaczo-
na do czegoœ wielkiego.
Studiowa³a we Wroc³a-
wiu, Getyndze i Frybur-

gu. Ambitna i inteligentna, mo-
zolnie poszukiwa³a prawdy. To po-
szukiwanie uczyni³a – nie uwie-
rzysz – sensem ¿ycia i modlitw¹.
Szuka³a jej g³ównie w ksi¹¿kach.
Sama tez napisa³a kilka. A studio-
wa³a – tylko nie po³am sobie jê-
zyka – fenomenologiê. I zosta³a
filozofem? W³aœnie. Jako doktor
filozofii pasjami lubi³a tañczyæ
i graæ w tenisa. Ksi¹¿kê, dziêki
której prze¿y³a g³êbokie nawróce-
nie, przeczyta³a maj¹c trzydzieœci
jeden lat. Wkrótce potem przyjê-
³a chrzest i imiê Teresa. Myœl, ¿e
Jezus bêd¹c Bogiem – by³ tak¿e
¯ydem, nape³nia³a j¹ niewyobra-

¿alnym szczêœciem. Od tej pory
ju¿ zawsze ³¹czy³a naukê z wiar¹.
Wyg³asza³a odczyty, bra³a udzia³
w konferencjach naukowych. Do
czasu, gdy do w³adzy doszli nazi-
œci. Mia³a czterdzieœci dwa lata,
kiedy wst¹pi³a do klasztoru kar-
melitanek w Kolonii i zosta³a Te-
res¹ Benedykt¹ od Krzy¿a. Szeœæ
lat póŸniej wybuch³a druga wojna
œwiatowa. Siostry przenios³y j¹ do
klasztoru w Holandii, lecz i tam,
bêd¹c ̄ ydówk¹, nie by³a bezpiecz-
na. Aresztowana przez gestapo
wraz z rodzon¹ siostr¹, równie¿
karmelitank¹, zginê³a w komorze
gazowej w Auschwitz. Swoje ¿ycie

ofiarowa³a za Koœció³
i jako zadoœæuczynienie
za niewiarê narodu
¿ydowskiego. A teraz –
jest jedn¹ z trzech patro-
nek Europy.

Mówi³a: Bóg jest
Prawd¹. Kto szuka
prawdy, szuka Boga,
choæby o tym nie wie-
dzia³.

A ty, czy kochasz
prawdê? Czy jej szu-
kasz?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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ZGADYWANKA SIERPNIOWA
Pewne litery zosta³y zakryte symbolami. Gdy odgadniesz te litery i wpiszesz je do kratek zgodnie z

kolejnoœci¹ wystêpowania ka¿dego z nich, to uzyskasz ca³e has³o szarady.
Mi³ej lektury! Powodzenia! W sierpniu nadal nie ma losowania nagród...

(opr. E. H.-G.)

Ca³e #akacje spêdzam u mojej babci. Ju¿ koñczy siê miesi¹c lipiec. W ostatni¹ niedziel#, zaraz po
rozpoczêciu Mszy Œwiêtej wszyscy mo#lili siê o dobre owoce dla ludzi, którzy podejm¹ t#ud pielgrzymo-
wania do tron# Na#œwiêtszej Maryi Pa$ny – Matki Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi. Pod koniec Mszy
Œwiêtej, w tr$kcie og³oszeñ, ksi¹dz zachêca³ ludzi do wziêcia udzia³u w tegoroczne% pielgrzymce
i zapisania siê na ni¹. Z ogromnym zdziwieniem zobaczy³%m, ¿e moja babcia, która ma chor¹ nogê
i poru%za siê o kulach, posz³a siê zapisaæ. D³ugo myœla³am %ad tym, co to bêdzie, gdy babcia wyruszy na
p%tniczy szlak? Co bêdzie ze mn¹? Czy zostanê sama w domu, czy wrócê do rodziców? A mo¿e pójdê
z babci¹ i bêdê jej poma@aæ? Po kilku dniach bezowocnych rozmyœlañ, postanowi³am w koñcu zapytaæ
o to babciê. Ona rozeœmia³a siê serdecznie, przytuli³a mnie do swojego serca i opowiedzia³a mi ciekaw¹
historiê.

Na pielgrzymkê zapisuj¹ siê wszyscy ludzie, kt@rzy chc¹ w niej braæ udzia³. Czêœæ osób aktywnie w niej
uczestniczy, pod¹¿aj¹c szlakiem z W@oc³awia na Jasn¹ Gór@. Droga trwa d&iewiêæ dni – od 2 do 10
sier*nia. Ka¿dego dnia pokonuje siê p*eszo kilkadziesi¹t kilom*trów, walcz¹c ze swoim zmêczeniem,
zmienn¹ pogod¹, trudami noc*egowymi, pra*nieniem. Cz³owiek cze*pie si³y, poniewa¿ pokonuje pielgr*ymi
szlak nios¹c do stóp Matki Bo¿ej swoje intencje. Poniewa¿ jest to ogromn* wysi³ek fizyczny, dlatego w tej
grupie s¹ przewa¿nie ludzie silni, zdrowi, z przewag¹ *³odych, chocia¿ bywaj¹ równie¿ dzieci oraz starsi.

Dla pozosta³ych chêtnych, przed wieloma laty zosta³a utworzona specjalna grupa pielgrzym*owa – tak
zwana Grupa Ch*rych. Z czasem oprócz osób starszych, schoro*anych i niesprawnych fizycznie oraz
si³owo, do tej grupy do³*cza³y równie¿ ich rodziny, ale nie tylko one. By³y to osoby m³ode, czêsto
z ma³ymi dzieæmi lub osoby pracuj¹ce. Dlate^o zmieni³ siê jej cha^akter. Z grupy Chorych powsta³a
D^chowa Grupa ^ielgrzymkowa, ³^cz¹ca wszystkich czcicieli Matki Bo¿ej. Wszyscy co{}ziennie o 2100

spotykaj¹ siê w koœciele na wieczornych spotkaniach, które rozpoczynaj¹ siê œpiewem Apel{} Jasnogór-
skiego. Nastêpnie pielgrzymi modl¹ siê, œpiewaj¹, {}zytaj¹ i rozwa¿aj¹ Pismo Œwiête oraz dziel¹ siê
dobrym s³owem. Zainteresowa³o mnie to tak bardzo, ¿e poprosi³am babciê, aby w tym roku zapisa³a mnie
do tej grupy. Bêdziemy c{}odzi³y razem. A jak bêdzie? {} tym opowiem {}am za rok. Mo¿e wtedy te¿ siê
zapiszesz z rodzicami
i spotkamy siê? Po-
zdrawiam Was
z wielk¹ radoœci{}

– Ola
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INTENCJE MSZALNE
1 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Koœcio³a                                           *

900 ++ Zofia, Antoni Zuber; ++ Jan, Helena Lis; + Maria Grabarek; + Wanda Ziobrowska
1800 + Maria DuŸ; ++ z rodziny Iwanków

2 sierpnia, wtorek                                                                                                                                                                *
900 + Klotylda Baæ; + Stanis³awa (f) Dziubañska; + Wac³aw (m) Gadziñski
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny w 30. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski

3 sierpnia, œroda                                                                                                                                                                  *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
4 sierpnia, czwartek – wspomnienie œw. Jana Marii Vianneya, kap³ana                                                                         *

900

1800 ++ Franciszka (f), Józef (m) Kozak; ++ Ewa, Marian, Wojciech Kowalewscy
5 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *

900

1800 Ró¿a œwiêtego Wawrzyñca
6 sierpnia, sobota – œwiêto Przemienienia Pañskiego                                                                                                               *

900 + Jan Brzeziñski
1800 Ró¿a œwiêtego Symeona

7 sierpnia, niedziela – 19 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                           *
800 + Antoni Waligóra – 2 rocznica œmierci; + Kazimierz Tymecki
900 + Antoni Orzechowski; ++ z rodziny Orzechowskich
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna z proœb¹ o potrzebne ³aski dla Lucyny i Ryszarda Machoñ w 24. rocznicê œlubu
1200 Odpust Parafialny
2000 W intencji Parafian

8 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Dominika, kap³ana                                                                                     *
900

1800 + Antoni Krauze (od Stanis³awy Bruder z synami)
9 sierpnia, wtorek – œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, patronki Europy

900 + Szymon Œwiderski – 20 rocznica œmierci; + Barbara Nietreba – 10 rocznica œmierci
1800 ++ Helena, Stanis³aw (m), Jaros³aw (m) K³oczko; ++ z rodzin Chrzanowskich i K³oczko

10 sierpnia, œroda – œw. Wawrzyñca, diakona i mêczennika, patrona naszej parafii                                                        *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
11 sierpnia, czwartek – wspomnienie œw. Klary, dziewicy                                                                                        *

900

1800

12 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                       *
900

1800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ W³adys³awa (f), Jan Œwiêtochowscy
13 sierpnia, sobota                                                                                                                                                                 *

900

1800 + Gra¿yna Wajdzik – 4 rocznica œmierci
2000

14 sierpnia, niedziela – 20 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                *
800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Julii i Natalii PaŸdzior, Magdaleny i Joanny Sufleta
900

1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Boles³aw (m), Józefa (f), Wojciech Z¹bek
2000 W intencji Parafian

15 sierpnia, poniedzia³ek – uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP                                                                                            *
800 + Kazimiera Staszewska – 1 rocznica œmierci; + Pawe³ Staszewski; ++ Maria, W³adys³aw (m) Hreczuch
900 ++ Maria, Franciszek (m), Tadeusz, Zosia, Stasiu
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Maria Opas – 7 rocznica œmierci; ++ Józef (m), Jan
2000 W intencji Parafian
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16 sierpnia, wtorek                                                                                                                                                                         *
900 + Julian – 5 rocznica œmierci; ++ z rodziny
1800

17 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Jacka, kap³ana                                                                                                    *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz potrzebne ³aski dla Jacentyny
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

18 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                             *
900 + Kazimierz Ca³y
1800

19 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                *
900

1800

20 sierpnia, sobota – wspomnienie œw. Bernarda, opata i doktora Koœcio³a                                                         *
900

1800 ++ Monika, Krystyna, W³adys³aw (m), Roman; ++ z rodziny Spitalniak
21 sierpnia, niedziela – 21 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                  *

800 + Weronika Madej; ++ z rodziny Madej: Marcin, Maria, Jan, Józef (m), Kazimierz
900 + Dariusz; ++ z rodziny Koc
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Natalii Jankowskiej w 4. rocznicê urodzin i potrzebne ³aski dla rodziców
2000 W intencji Parafian

22 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie NMP Królowej                                                                                                *
900

1800

23 sierpnia, wtorek                                                                                                                                                              *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Maliny Jakubowskiej w 16. rocznicê urodzin
24 sierpnia, œroda – œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a

900 ++ Marianna, Jerzy Zieleniewscy; ++ Jan, Felicja, Stanis³awa (f) Henryka (f), Teresa Zalescy; ++ Stefan, Bronis³awa (f)
Kamiñscy

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
25 sierpieñ, czwartek                                                                                                                                                             *

900

1800

26 sierpnia, pi¹tek – uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej                                                                                                     *
900

1800 ++ Agnieszka, Stefan Lech; ++ W³adys³aw (m), Paulina, Antoni, Ryszard (m) Banasiak
27 sierpnia, sobota – wspomnienie œw. Moniki                                                                                                               *

900

1800 + Józef (m) Tytko – 17 rocznica œmierci; ++ Agnieszka, Andrzej Tytko
28 sierpnia, niedziela – 22 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                         *

800 + Jolanta Dombek – 25 rocznica œmierci; ++ Leon, Ryszard (m) Dombek; + Mariusz Ruszczyk
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marty i Krzysztofa Czerniak w 1. rocznicê œlubu
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Paw³a w 28. rocznicê urodzin z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
2000 + Stanis³aw (m) Bruder – 9 rocznica œmierci

29 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela                                                                 *
900 W intencji Parafian
1800

30 sierpnia, wtorek                                                                                                                                                           *
900

1800 + Helena Po³udniak
31 sierpnia, œroda                                                                                                                                                             *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W lipcu przez sakrament Chrztu œwiêtego do

wspólnoty parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Krzysztof DERY£O
Karol KUBIAK
Wojciech OGIÑSKI
Kacper MELLER
Leon ZASKÓRSKI

W lipcu zmarli

+ Antoni KRAUZE
+ Helena PO£UDNIAK
+ Gra¿yna SKITEK

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

Zapisy i wiêcej szczegó³ów u ks. S³awomira

Nowenna przed odpustem œw. Wawrzyñca
codziennie 1 do 8 sierpnia 2016

po Mszy œw. wieczornej.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Kancelaria parafialna w sierpniu
bêdzie czynna tylkow soboty

w godz. 1000 – 1100
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