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Zapraszamy na Mszê œw. odpustow¹
ku czci œw. Wawrzyñca

w niedzielê 13 sierpnia, o godz. 1200
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Id¹c pod górê… pokonuj¹c ko-
lejne metry czarnego szlaku pro-
wadz¹cego w kierunku Równi pod
Œnie¿k¹… Pocz¹tkowo, jak to
zwykle bywa… stopy nios¹
same… chc¹c niemal poszybowaæ,
by dotkn¹æ wierzcho³ków gór,
gdzie ju¿ w pierwszej chwili, lo-
tem b³yskawicy osiad³y nasze my-
œli i pragnienia... Ale droga do-
maga siê uwagi… us³ana kamie-
niami o nieregularnych kszta³tach
i wielkoœci, szybko sprowadza na
ziemiê, uczy pokory, zachêca do
wysi³ku i rozwagi, by podejmuj¹c
ka¿dy kolejny krok, dobrze oprzeæ
stopê na solidnym pod³o¿u…

W samotnej wêdrówce, inten-
sywniej myœlimy, ale i te¿ bardziej
dalekosiê¿nie patrzymy. Czujemy
siê bezpieczniej maj¹c przed oczy-
ma nie tylko swoje stopy, ale
i cel, a przynajmniej koniec dro-
gi. Jednak, co nie jest w tych stro-
nach rzadkoœci¹, linia horyzontu
z lekka zamazuje siê, by za chwilê
ca³kowicie znikn¹æ w odcieniach
szaroœci, pozostawiaj¹c w polu
widzenia jedynie stopy i kamienie
oraz niewielk¹ przestrzeñ, wype³-
nion¹ kroplami m¿awki. Ani ¿ywej
duszy… kompletna cisza… i tak
te¿ bywa.

Ciska siê pytanie: „Œw. Waw-
rzyñcu, czy ja tam do Ciebie dzi-
siaj dojdê? Jak¹ Ty drogê w ¿yciu
przeszed³eœ? Kim by³eœ, zanim zo-
sta³eœ powiernikiem najwiêkszych
skarbów Koœcio³a i zrozumia³eœ
czym naprawdê one s¹? Ile razy
musia³eœ iœæ pod górê? A mo¿e
wci¹¿ to robi³eœ, bez wytchnienia.
Nie cofn¹³eœ siê, gdy powierzono
w Twe rêce Kielich Najwy¿szego
Kap³ana”.

Tych kilka pytañ wystarczy³o,
by nawet nie wiadomo kiedy dojœæ
do doliny u stóp równi, sk¹d Z³o-

Górskim szlakiem do œw. Wawrzyñca
ty Potok bierze pocz¹tek. Zza
chmur coraz œmielej przedzieraj¹
siê promienie œwiat³a, lecz ¿ywio³
jeszcze bardziej zaciekle toczy
swój bój na niebie – zdawa³oby
siê – œwiat³a z ciemnoœci¹. Z jed-
nej strony straszy otch³ani¹, z dru-
giej zachêca, k³ad¹c na najwy¿-
szych partiach drogi œwietliste
smugi. Trzeba iœæ w górê, a cel,
choæ niewidoczny, jeszcze bardziej
staje siê upragniony. Kilka ³yków
wody i przys³owiowa kromka chle-
ba wystarcza, by siê pokrzepiæ
i iœæ dalej. To wa¿ny etap drogi,
w którym im bardziej w górê, tym
szersze horyzonty, tak¿e te my-
œlowe, mg³a zostaje w dolinie.
Porywisty wiatr wymaga szczelne-
go okrycia, a têtno przyspiesza,
gdy zza kot³uj¹cych siê chmur
wy³ania siê na krótk¹ chwilê upra-
gniony, rozjaœniony blaskiem s³oñ-
ca szczyt, by za moment znów
znikn¹æ w bia³ych odmêtach. Ten
widok wci¹¿ zmieniaj¹cego siê
krajobrazu, tego dnia d³ugo jesz-
cze bêdzie cieszy³ oko wielu, któ-
rzy dotarli w to miejsce górsk¹
kolejk¹. Powietrze coraz trudniej
zaczerpn¹æ, a ostatni odcinek dro-
gi wydaje siê d³u¿szy ni¿ w rze-
czywistoœci.

Tu na szczycie – 1602 m
n.p.m. mo¿na na chwilê uklêkn¹æ
w ma³ej, niezwykle skromnej ka-
pliczce Œw. Wawrzyñca, by ofia-
rowaæ Bogu to wszystko, co przy-
nieœliœmy – nasz¹ drogê – tê
górsk¹ i ¿yciow¹, a tak¿e tê dro-
gê, która jest jeszcze przed nami.
Obyœmy na niej wytrwali, jak na
tych górskich szlakach, nie lêka-
j¹c siê trudów i przeciwnoœci.
Œw. Wawrzyniec stoi w tym miej-
scu na stra¿y, przyzywany nie tyl-
ko jako patron ludzi gór, ale jako
orêdownik nas wszystkich odby-

waj¹cych podró¿ ¿ycia. Tu na gó-
rze, ta wyj¹tkowa chwila patrze-
nia na œwiat z innej perspektywy
wydaje siê darowana przez Stwór-
cê, który syc¹c nasze oczy wido-
kiem, pobudza do wyjœcia poza
swoje schematy, otwiera na to, co
nowe, nieznane.

Ile zrodzi³o siê tu wa¿nych py-
tañ i odpowiedzi, ile planów
i ¿yciowych decyzji, ile myœli, ile
nadziei – tylko Bóg wie. Ile potu,
trudu, ofiary zwieñczonej wido-
kiem niepowtarzalnego horyzon-
tu!

Odchodz¹c… ostatnie spojrze-
nie na kapliczkê i s³owa do Waw-
rzyñca: „Sk¹d Twoja si³a? Jaki
artysta i jakim d³utem wyry³
w Tobie – niczym w skale – rysy
mêstwa i odwagi, byœ do ostatnich
chwil mêczeñstwa nie zapar³ siê
Boga i wiary? Jak¿e wielki ogieñ
p³on¹³ w Twoim sercu, skoro by³
silniejszy ni¿ ten, którym Ciebie
palono?”

W sierpniowe noce czêsto spo-
gl¹damy na niebo szukaj¹c wzro-
kiem „spadaj¹cych gwiazd” – to
Perseidy, które w tym w³aœnie
czasie przecinaj¹ nasz¹ ziemsk¹
orbitê. Czasami mo¿na dostrzec
ich ca³y rój w postaci ognistych
cz¹stek pêdz¹cych z zawrotn¹
prêdkoœci¹, za nimi nastêpne, zo-
stawiaj¹c za sob¹ jakby œlad ogni-
stej drogi. Ów deszcz meteorów
nazywaj¹ £zami Œwiêtego Waw-
rzyñca. Ja dostrzegam w tym ra-
czej iskry Bo¿ego ¿aru nieustan-
nie sp³ywaj¹cego na ziemiê.
Z pewnoœci¹ nosi³ go w sobie
Wawrzyniec.

A.W.
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Te skromn¹ kapliczkê na Œnie¿ce o wymiarach 12 ³okci (7 m)
œrednicy i 18 ³okci (14 m) wysokoœci, jak podaj¹ Ÿród³a, wybudo-
wano w latach 1665-1667. Uroczyœcie poœwiêcona w dniu 10
sierpnia 1681 r. przez ówczesnego opata Bernarda Rosa z Krze-
szowa, sta³a siê g³ównym punktem pielgrzymek i odwiedzin.

Do roku 1810 odprawiano tu nabo¿eñstwa. Potem obiekt pe³ni³
funkcjê noclegow¹ dla wêdrowców. Dopiero w 1850 roku kaplicê
wyremontowano oraz przywrócono jej dawne funkcje. Powtórne
poœwiêcenie kaplicy nast¹pi³o w 1850 roku. Skromny o³tarz koœció³ka zdobi¹ figury Matki Bo¿ej,
œw. Wawrzyñca i œw. Wojciecha. Kapliczka jest najwy¿ej po³o¿onym czynnym obiektem sakralnym
w Polsce. Raz do roku, 10 sierpnia we wspomnienie œw. Wawrzyñca, jest tu odprawiana uroczysta Msza
odpustowa, w której uczestnicz¹ ludzie gór oraz pielgrzymi i turyœci.

Je¿eli masz blisk¹ osobê, któ-
rej picie alkoholu powoduje po-
wa¿ne problemy, bêdziesz ser-
decznie witany na naszych spo-
tkaniach. Nie mamy powi¹zañ
z ¿adnym wyznaniem wiary, nie
mamy ¿adnych zobowi¹zañ praw-
nych, sk³adek ani wpisowego.

Dzielimy siê wzajemnie naszym
doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹.
Twój postêp mo¿e siê dokonaæ
wed³ug twojego w³asnego sposo-
bu i Tobie w³aœciwego tempa. My
tylko zachêcamy, abyœ wzi¹³ udzia³
w naszej wspólnej sprawie.

Ta nasza wspólna sprawa, to
d¹¿enie do osi¹gniêcia stanu, któ-
ry mo¿na okreœliæ jako: pokój
wewnêtrzny, równowaga ducha
i umys³u,  pogoda ducha bez
wzglêdu na to, czy alkoholik na-
dal pije, czy zachowuje trzeŸwoœæ,
czy jest obok nas, czy ju¿ nie.
W osi¹gniêciu równowagi, mo¿e
pomóc nam m.in. przytoczona
w ramce modlitwa. Dziêki niej
mo¿emy zastanowiæ siê, na co
mamy wp³yw, a co pozostaje poza
zasiêgiem naszych mo¿liwoœci.

Na pewno nie mamy wp³ywu
na to, czy alkoholik siê napije, czy
te¿ nie, ani na jego zachowanie.
Natomiast czêsto to w³aœnie ro-
dzina lub przyjaciele s¹ obwiniani

Z GRUPAMI RODZINNYMI AL-ANONPO SI£Ê I NADZIEJÊ
o to, ¿e  bliska im osoba nadu¿y-
wa alkoholu, rujnuje swoje zdro-
wie i ¿ycie. I czêsto s³ysz¹: powi-
nieneœ coœ zrobiæ, aby on nie pi³,
nie zachowywa³ siê w taki spo-
sób.   Dlatego warto skorzystaæ
z mo¿liwoœci, jakie daj¹ spotka-
nia Grup Rodzinnych Al-Anon,
aby dowiedzieæ siê, co mo¿na
z tym k³opotem zrobiæ i osi¹gn¹æ
pogodê ducha.

We Wroc³awiu jest 9 Grup Ro-
dzinnych Al-Anon, jedn¹ z nich
jest Grupa Rodzinna Al-Anon
„Westalki”, której cz³onkowie spo-
tykaj¹ siê w ka¿dy wtorek o godz.
1700, w salce na II piêtrze w ko-
œciele pw. Œw. Ignacego Loyoli,
przy ul. Wincentego Stysia (adres

e-mail: westalki.al-anon@wp.pl).
Ta w³aœnie Grupa kolejny ju¿ rok
organizuje spotkanie w Oœrodku
Apostolstwa TrzeŸwoœci w Zakro-
czymiu, w dniach 7-10 wrzeœnia
2017 (od czwartku do niedzieli),
na które serdecznie zaprasza oso-
by, na których ¿ycie ma wp³yw
fakt, ¿e ktoœ z jej otoczenia nad-
u¿ywa alkoholu.

Wykaz wszystkich grup mo¿na
znaleŸæ na oficjalnej stronie:
www.al-anon.org.pl

Zg³oszenia pobytu przyjmuje:
Oœrodek Apostolstwa TrzeŸwoœci

ul. O. Honorata KoŸmiñskiego 36
05-170 Zakroczym,

lub telefonicznie Biuro OAT:
tel./fax: 022/785-22-08

pon.- pt. godz.800-1200 i 1300-1600

oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
 oat_xl@wp.pl022/785-22-08

Koszt pobytu z ca³odziennym wy¿y-
wieniem (3 posi³ki) wynosi 210 z³.

Przedp³atê w wysokoœci po³owy
kwoty nale¿y wnieœæ na konto OAT
z zaznaczeniem terminu spotkania:

Oœrodek Apostolstwa TrzeŸwoœci
Zakroczym
BS Nowy Dwór Mazowiecki

32 80110008 0030 0300 0332 0001
Zapraszamy równie¿ do odwie-

dzenia strony OAT
www.oatzakroczym.pl

Modlitwa o pogodê ducha

Bo¿e!
Daj mi pogodê ducha,
abym zgadza³ siê z tym,
czego nie mogê zmieniæ;
odwagê,
abym zmienia³ to,
co zmieniæ mogê,
i m¹droœæ,
abym umia³ odró¿niæ
jedne sprawy od drugich.



4 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA – LA SALETTE
Jednym z sanktuariów na szla-

ku naszej pielgrzymki by³o La Sa-
lette, miejsca objawienia siê Mat-
ki Bo¿ej dwojgu ma³ym pastusz-
kom: Maksyminowi Giraud i Me-
lanii Calvat (11 i 15 lat). Droga,
która tam prowadzi jest trudna,
krêta, stroma, niebezpieczna, ale
piêkna i zachwycaj¹ca – jak ¿ycie
ka¿dego cz³owieka, ka¿dego z nas.

Dzieci pozna³y siê podczas wy-
pasania krów w Ablandins, gdzie
zosta³y wys³ane do pracy. Nie by³y
wyedukowane. Mówi³y gwar¹ re-
gionaln¹, a po francusku zna³y
zaledwie kilka s³ów. W ich kraju
ju¿ od roku Ÿle siê dzia³o: plony
psu³y siê, ¿ywnoœæ gni³a, dzieci
umiera³y. Ca³odzienny posi³ek
pastuszków stanowi³ kawa³ek sera
i kromka chleba.

Dnia 19 wrzeœnia 1846 roku,
gdy koœció³ czci³ Maryjê, jako Mat-
kê Bolesn¹, podczas wykonywa-
nia codziennej pracy,
po posi³ku dzieci zmo-
rzy³ sen. Gdy siê obu-
dzi³y szukaj¹c swych
krów, ujrza³y na ka-
mieniu œwiat³o w
kszta³cie kuli, w której
siedzia³a skrywaj¹ca
swoj¹ twarz w d³o-
niach i p³acz¹ca Piêk-
na Pani – Notre
Dame, jak J¹ nazwa-
³y dzieci. Pastuszkowie
tak J¹ opisali: By³a
wysoka i ca³a w œwie-
tle. Mia³a bia³¹ suk-
niê, a na niej b³yszcz¹cy, ¿ó³ty
fartuch. Buty Jej by³y bia³e, oto-
czone barwnymi ró¿ami, podob-
nymi do tych, które okala³y Jej
koronê, taliê i ramiona. Na ra-
mionach mia³a p³aski i szerok
i ³añcuch. Na szyi zaœ ³añcuch
wê¿szy, na którym zawieszony

by³ krzy¿ z rozpiêtym na nim Je-
zusem Chrystusem. Po jednej
stronie krzy¿a by³ m³otek, po
drugiej obcêgi. Twarz Piêknej
Pani by³a przenikniêta œwiat³em.
Z Jej oczu p³ynê³y ³zy.

Jakie jest przes³anie Orêdzia?
To wezwanie wszystkich ludzi do
pokuty, do powrotu pod opiekê
Boga. Mocno przemawiaj¹ zapo-
wiedzi kar dla grzeszników, jak
równie¿ obietnice wielkich ³ask po
nawróceniu siê. Matka Bo¿a pod-
kreœla wa¿noœæ i przypomina
o obowi¹zku uczestnictwa w co-
niedzielnej Eucharystii, uczczeniu
niedzieli i œwi¹tecznym odpoczyn-
ku, o systematycznej codziennej
modlitwie porannej i wieczornej.
Podkreœla równie¿, ¿e trzeba za-
chowywaæ nakazane posty i za-
przestaæ wypowiadania obraŸli-
wych s³ów, którymi obra¿ane jest
serce Jej i Syna.

Wszystkie miejsca objawienia
s¹ od 1864 r. ozdobione trzema
grupami piêknych figur, usytuowa-
nych w prawdziwych miejscach
(wed³ug opisu dzieci): siedz¹ca na
kamieniu i p³acz¹ca Piêkna Pani
z przygl¹daj¹cymi siê Jej dzieæmi,
Piêkna Pani rozmawiaj¹ca z dzieæ-

mi w pozycji stoj¹cej oraz grupa
Wniebowziêcia umieszczona na
esplanadzie, ukazuj¹ca uniesienie
Piêknej Pani przed rozstaniem
z dzieæmi.

 Sanktuarium rozwija siê ca³y
czas. Mo¿na przejœæ dwoma szla-
kami drogi krzy¿owej. Jedna
umiejscowiona jest przy grupach
figur, a druga prowadzi na szczyt
góry, gdzie króluje krzy¿ na wzór
tego, który Piêkna Pani mia³a na
swojej szyi. Ciekawa jest jego sym-
bolika. Na krótszych jego ramio-
nach umieszczone s¹ narzêdzia
Mêki Jezusa: m³otek jest symbo-
lem ukrzy¿owania i œmierci, a ob-
cêgi – wyzwolenia i ¿ycia. Dobrze
by³o przytuliæ siê na moment do
tego krzy¿a i zastanowiæ siê, co
wybieramy – œmieræ, czy ¿ycie? Na
drugim wzniesieniu króluje kaplicz-
ka z pos¹giem Piêknej Pani. Obok
jest cmentarz, gdzie miêdzy inny-

mi znajduje siê grób
s³ugi Bo¿ego  ks. Je-
ana Berthiera
(1840-1908) – mi-
sjonarza, saletyna,
za³o¿yciela zgroma-
dzenia Misjonarzy
Œwiêtej Rodziny.
Z obu wzniesieñ roz-
poœciera siê wspania-
³y widok na Alpy
oraz na Bazylikê.
Wêdruj¹c po wznie-
sieniach mija³am lu-
dzi, którzy w ciszy
i skupieniu modlili siê

i rozmyœlali podziwiaj¹c piêkno
otaczaj¹cego œwiata. Tam czas jak-
by siê zatrzyma³…

Wchodzimy do Bazyliki, w któ-
rej byliœmy na dwóch Mszach
Œwiêtych koncelebrowanych
w jêzyku polskim (pierwszej prze-
wodzi³ nasz ks. S³awomir). W ab-
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sydzie umieszczony jest wizerunek
Chrystusa – W³adcy Wszechœwia-
ta. W Jego wizerunku kryj¹ siê
jakby dwie natury: kobieca (ma-
cierzyñska) – pe³na mi³osierdzia
oraz mêska (ojcowska) – wyra¿a-
j¹ca sprawiedliwoœæ i potêgê.
Obok o³tarza w bocznej kaplicy
(zgodnie z informacj¹ spotkane-
go na miejscu ks. Stanis³awa Ko-
walskiego) znajduje siê kamieñ,
na którym siedzia³a Maryja obja-
wiaj¹c siê dzieciom. W nawie
g³ównej witra¿e przedstawiaj¹
aposto³ów, w zewnêtrznych na-
wach bocznych – tajemnice ró¿añ-
cowe (bez tajemnic œwiat³a). O³-
tarz g³ówny z tabernakulum
zwieñczony jest ukoronowan¹ fi-
gur¹ Najœwiêtszej Maryi Panny.

W ca³ej bazylice wystêpuj¹ malo-
wid³a Arcabasa, a na œcianach s¹
liczne wota dziêkczynne oraz dro-
ga krzy¿owa. Ponad portalem
znajduje siê Tintinnabulum, w któ-
rego centrum jest obraz Maryi,
a nad nim god³o papieskie. Po
prawej stronie od wejœcia znajdu-
je siê muzeum.

Wieczorem udajemy siê ze
œwieczkami w procesji za figur¹
Matki Bo¿ej, odmawiaj¹c ró¿a-
niec. Mieliœmy szczêœcie modliæ siê
w trzech jêzykach: francuskim,
portugalskim i polskim. Spotkali-
œmy tam równie¿ m³odych Portu-
galczyków, którzy pielgrzymuj¹ po
ca³ym œwiecie nawiedzaj¹c miej-
sca objawienia siê Matki Bo¿ej.
Mówili, ¿e bêd¹ równie¿ w Pol-

sce – w Gietrzwa³dzie.
Ksiê¿a Saletyni zapraszaj¹c do

Notre Dame de La Salette zadaj¹
wszystkim pytania, które warto
przemyœleæ: po co tu przybyliœcie?
By oddychaæ czystym, górskim
powietrzem? By dostrzec inne,
mo¿e nieznane oblicze Boga
i Maryi? By znaleŸæ siê sam na
sam z samym sob¹? By siê modliæ
lub przynajmniej próbowaæ siê
modliæ? Albo po prostu po to, aby
zobaczyæ inny, nowy horyzont?
Jak ju¿ odpowiesz sobie na te py-
tania, to wybierz siê do La Salet-
te we Francji lub w Polsce – do
Dêbowca, Rzeszowa, Warszawy,
Sobieszewa, Zakopanego, Krako-
wa lub innych sanktuariów Matki
Bo¿ej Saletyñskiej.

opracowa³a
El¿bieta Hoffmann-Guzik

Na pielgrzymkowym szlaku
ponownie odkry³am treœæ Orêdzia
Matki Bo¿ej z La Salette:. Je¿eli
mój lud nie zechce siê poddaæ,
bêdê zmuszona puœciæ ramiê
Mojego Syna. Dlaczego i komu
mam siê poddaæ? Przecie¿ ju¿
dawno zawierzy³am siebie i swoj¹
rodzinê Matce Przenajœwiêtszej…
Po wielu chwilach rozmyœlañ
w samotnoœci, w piêknym otocze-
niu przyrody i wszechobecnej ci-
szy – „us³ysza³am” w swoim su-
mieniu, ¿e to wci¹¿ za ma³o. Lud
to nie tylko ja, ale ka¿dy cz³owiek:
w rodzinie, w domu, w pracy, na
ulicy… Czy na co dzieñ robiê
wszystko, aby lud zechcia³ siê pod-
daæ? Niestety nie, albo za ma³o
skutecznie.

Jest ono tak mocne i tak ciê¿-
kie, ¿e nie zdo³am go d³u¿ej pod-
trzymaæ. Od jak dawna ju¿ cier-
piê za was. Chc¹c, by Mój Syn
was nie opuœci³, jestem zmuszo-
na ustawicznie Go o to prosiæ,
a wy sobie nic z tego nie robicie.
Choæbyœcie nie wiem jak siê mo-
dlili i nie wiem, co czynili, nigdy

nie zdo³acie wynagrodziæ trudu,
którego siê dla was podjê³am. Do
tej pory ból Maryi Panny ³¹czy-
³am z rozpamiêtywaniem przez
Ni¹ ¿ycia i œmierci Jezusa Chry-
stusa. Nie zastanawia³am siê nad
Jej cierpieniem, którego my – lu-
dzie jesteœmy ci¹g³¹ przyczyn¹.
A powinnam, poniewa¿ zgodnie
z wol¹ Jej Syna, zosta³a Matk¹
nas wszystkich. To jest przecie¿
powszechnie wiadome. A ka¿da
matka kocha swoje dzieci, chce
dla nich jak najlepiej, troszczy siê
o nie, cieszy siê z ich sukcesów,
prze¿ywa ich problemy, trudno-
œci i cierpi, gdy s¹ niepos³uszne,
maj¹ trudnoœci i Ÿle postêpuj¹.
A Maryja? Ka¿dy cz³owiek na tym
œwiecie jest Jej dzieckiem. Ile znie-
sie to jedno, cudowne serce?

Da³am wam szeœæ dni do pra-
cy, siódmy zastrzeg³am sobie i nie
chc¹ mi go przyznaæ. To w³aœnie
czyni tak ciê¿kie ramiê Mego
Syna. Zaczê³am rozmyœlaæ i nad
tymi s³owami z orêdzia Maryi.
Wspomnia³am katechezê ze szko-
³y podstawowej, gdy katechetka

zapyta³a nas, czyja mama nie pra-
cuje ciê¿ko w niedzielê? Po krót-
kiej dyskusji i analizie sytuacji
wszyscy chórem stwierdziliœmy, ¿e
tylko jedna mama Adasia. Szyb-
ko zostaliœmy wyprowadzeni z b³ê-
du, bo czy¿ gotowanie obiadu, to
nie jest ciê¿ka praca? Zaczê³am
analizowanie swoich czynnoœci
niedzielnych i… nie mog³am byæ
z siebie dumna. Cz³owiek ¿yje
w ci¹g³ym biegu, na wiele rzeczy
brakuje mu czasu. Nadrabia tzw.
zaleg³oœci – w³aœnie w niedzielê.
Tak ³atwo usprawiedliwiamy siê
i robimy zakupy, przetwory, cza-
sem coœ wyprasujemy, czy „tylko
puœcimy” pralkê… Oczywiœcie –
po chrzeœcijañsku, czyli po koœcie-
le. A co z proœb¹ Matki? Ja ju¿
wiem, ¿e wiele wylanych Jej ³ez
jest przeze mnie…

La Salette przyczyni³o siê do
weryfikacji mojej postawy i po-
nownym rozpoczêciu œwiadomej
pracy nad sob¹. Dziêkujê Ci za tê
³askê Piêkna Pani.

uczestniczka  pielgrzymki – Ela

CO SIÊ STA£O W LA SALETTE? – œwiadectwo
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PAPIE¯ FRANCISZEK MÓWI DO NAS
Mi³oœæ Boga nadziej¹ dla ka¿dego cz³owieka

Nikt z nas nie mo¿e ¿yæ bez mi-
³oœci. Jednym z najstraszliwszych
zniewoleñ, w jakie mo¿emy popaœæ
jest przekonanie, ¿e na mi³oœæ trze-
ba sobie zas³u¿yæ. Byæ mo¿e wiele
niepokoju wspó³czesnego cz³owieka
wynika z tego, ¿e s¹dzimy, i¿ jeœli
nie jesteœmy silni, atrakcyjni i piêk-
ni, to nikt siê nami nie zajmie. Wiele
osób stara siê dzisiaj byæ widzialny-
mi jedynie dlatego, aby wype³niæ
pustkê wewnêtrzn¹: tak, jakbyœmy
byli osobami wiecznie potrzebuj¹-
cymi aprobaty. Ale czy wyobra¿a-
cie sobie œwiat, w którym wszyscy
¿ebrz¹ o motywy, by wzbudziæ uwa-
gê innych, a nikt nie jest gotowy,
aby mi³owaæ inn¹ osobê bezintere-
sownie? Zdaje siê, ¿e jest to œwiat
ludzki, ale w istocie to piek³o. Wie-
le ludzkich narcyzmów rodzi siê
z poczucia osamotnienia a tak¿e
osierocenia. Za wieloma postawa-
mi pozornie niewyt³umaczalnymi
kryje siê pytanie: czy to mo¿liwe,
¿e nie zas³ugujê, aby mnie wzywa-
no po imieniu? To znaczy bycia ko-
chanym, bo mi³oœæ zawsze wzywa
po imieniu.

Za wieloma formami nienawiœci
spo³ecznej i chuligañstwa czêsto kry-
je siê serce, które nie zosta³o zaak-
ceptowane. Nie ma z³ych dzieci,
podobnie jak nie istniej¹ zupe³nie
Ÿli nastolatkowie, ale s¹ osoby nie-
szczêœliwe. A có¿ innego mo¿e nas
uczyniæ szczêœliwymi, jak nie do-
œwiadczenie mi³oœci ofiarowanej
i otrzymanej? ¯ycie istoty ludzkiej
jest wymian¹ spojrzeñ: ktoœ, kto pa-
trz¹c na nas wyrywa nam pierwszy
uœmiech, a my uœmiechaj¹c siê bez-
interesownie do osoby zamkniêtej
w smutku, otwieramy jej w ten spo-

sób drogê wyjœcia. Wymiana spoj-
rzeñ, popatrzenie w oczy i otwie-
raj¹ siê bramy serca.

Pierwszym krokiem, jaki Bóg
czyni ku nam jest mi³oœæ uprzedza-
j¹ca i bezwarunkowa. Bóg nas ko-
cha jako pierwszy. Bóg nie kocha
nas dlatego, bo jest w nas jakaœ przy-
czyna, wzbudzaj¹ca mi³oœæ. Bóg nas
kocha, poniewa¿ On sam jest mi³o-
œci¹, a mi³oœæ ze swej natury sk³on-
na jest do rozprzestrzeniania siê, do
dawania siebie. Bóg nie wi¹¿e na-
wet swojej ¿yczliwoœci z naszym na-
wróceniem: najwy¿ej jest ono kon-
sekwencj¹ mi³oœci Boga. Œwiêty
Pawe³ mówi to doskonale: Bóg zaœ
okazuje nam swoj¹ mi³oœæ w³aœnie
przez to, ¿e Chrystus umar³ za
nas, gdyœmy byli jeszcze grzeszni-
kami (Rz 5, 8). Mi³oœæ bezwarun-
kowa. Byliœmy „dalecy”, jak syn
marnotrawny z przypowieœci: A gdy
by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego
ojciec i wzruszy³ siê g³êboko (£k
15, 20). Ze wzglêdu na mi³oœæ do
nas Bóg dokona³ wyjœcia z samego
siebie, aby nas nawiedziæ na tej zie-
mi, gdzie niedorzeczne by³o, by
przeszed³. Bóg nas mi³owa³ nawet
wówczas, gdy byliœmy pogr¹¿eni
w b³êdzie.

Któ¿ z nas mi³uje w ten sposób,
jak nie ten, kto jest ojcem lub
matk¹? Matka nadal kocha swoje-
go syna, nawet jeœli trafi on do wiê-
zienia. Pamiêtam jak wiele matek
sta³o w kolejce, aby wejœæ do wiê-
zienia. Znosi³y wiele upokorzeñ, gdy
kontrolowano je przed wejœciem do
wiêzienia. Ale¿ proszê pani, pani
syn jest przestêpc¹! – Ale to mój
syn. Tylko ta mi³oœæ matki i ojca
pozwala nam zrozumieæ jaka jest
mi³oœæ Boga. Matka nie prosi o anu-
lowanie ludzkiej sprawiedliwoœci, bo
ka¿dy b³¹d wymaga odkupienia, ale
matka nigdy nie przestaje cierpieæ
z powodu swego dziecka. Kocha je,

nawet gdy jest ono grzesznikiem.
Bóg czyni to samo z nami: jeste-
œmy Jego umi³owanymi dzieæmi!
Prawd¹ o tym wszystkim jest owa
relacja mi³oœci, która wi¹¿e Ojca
i Syna przez Ducha Œwiêtego, rela-
cja, w któr¹ jesteœmy przyjêci przez
³askê. W Nim, w Jezusie Chrystu-
sie, byliœmy chciani, umi³owani,
upragnieni. Istnieje ktoœ, kto wyry³
w nas pierwotne piêkno, którego
¿aden grzech, ¿adna b³êdna decy-
zja nigdy nie mo¿e ca³kowicie prze-
kreœliæ. Zawsze jesteœmy w oczach
Bo¿ych ma³ymi fontannami uczynio-
nymi po to, aby tryskaæ dobr¹
wod¹. Powiedzia³ o tym Jezus do
Samarytanki: Kto zaœ bêdzie pi³
wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bê-
dzie pragn¹³ na wieki, lecz woda,
któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim
Ÿród³em wody wytryskaj¹cej ku
¿yciu wiecznemu. (J 4, 14).

Co trzeba, aby przemieniæ serce
cz³owieka nieszczêœliwego? Trzeba
przede wszystkim wzi¹æ go w ra-
miona. Sprawiæ, by poczu³, ¿e jest
potrzebny, wa¿ny, a przestanie byæ
smutny. Mi³oœæ przywo³uje mi³oœæ,
silniej ni¿ nienawiœæ przywo³uje
œmieræ. Jezus nie umar³ i zmar-
twychwsta³ dla siebie samego, ale
dla nas, aby nasze grzechy zosta³y
odpuszczone. Jest to wiêc czas
zmartwychwstania dla wszystkich:
czas, aby podnieœæ ubogich z przy-
gnêbienia, zw³aszcza tych, którzy
le¿¹ w grobie znacznie d³u¿ej ni¿ trzy
dni. Niech tu zawieje, na naszych
obliczach wiatr wyzwolenia. Niech
rozkwitnie tutaj dar nadziei. A na-
dziej¹ jest Bóg Ojciec, który kocha
nas takimi, jakimi jesteœmy. Kocha
nas zawsze, wszystkich, dobrych
i z³ych.

Audiencja ogólna
w Watykanie, czerwiec 2017

http://papiez.wiara.pl
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WIELKA WODA W 1997 R.
Fala powodziowa dotar³a do Wro-

c³awia 12 lipca 1997 r., w najtra-
giczniejszym momencie pod wod¹
znalaz³o siê oko³o 30% miasta. Woda
powodziowa w niektórych czêœciach
miasta utrzymywa³a siê przez po-
nad osiem dni. Zalanych i podto-
pionych zosta³o 2583 budynków
mieszkalnych. Do odbudowania by³o
prawie 44 km dróg oraz 21 mo-
stów, k³adek i wiaduktów. Straty
oceniono na 99,2% bud¿etu zapla-
nowanego na 1997 rok.

Dziêki temu, ¿e mieszkañcy Wro-
c³awia wiedzieli ju¿ z prasy, radia
i telewizji, jakie szkody wyrz¹dzi³a
powódŸ w Raciborzu i Opolu oraz
¿e dla wiêkszoœci z nich by³ to dzieñ
wolny od pracy, znacz¹co wp³yn¹³
na ich mobilizacjê i zdolnoœæ samo-
organizacji w dzielnicach wobec zbli-
¿aj¹cego siê zagro¿enia. W czwar-
tek 10 lipca prezydent Wroc³awia
Bogdan Zdrojewski, zaalarmowany
sytuacj¹ w Opolu, zaapelowa³ do
mieszkañców miasta, by zaczêli gro-
madziæ zapasy wody pitnej, a do
dyrektorów najwiêkszych instytucji
w mieœcie – by podjêli stosowne
dzia³ania przygotowawcze na wypa-
dek powodzi. W czwartek i w pi¹-
tek rozwa¿ano mo¿liwoœæ obni¿enia
wysokoœci zbli¿aj¹cej siê do Wroc³a-
wia fali powodziowej przez przerwa-
nie wa³ów w Jeszkowicach i £anach.
Sprzeciw du¿ej grupy mieszkañców
tych wsi oraz Kamieñca Wroc³aw-
skiego, szczególnie w £anach, unie-
mo¿liwi³ jednak rozlanie wody po
tamtejszych polach i zabudowaniach
mieszkalnych, co zdaniem wiêkszo-
œci specjalistów znacz¹co wp³ynê³o
na wielkoœæ strat w samym mieœcie
Wroc³awiu, choæ uratowa³o przed
niew¹tpliwym zniszczeniem pewn¹
liczbê gospodarstw w tych wsiach.

Wed³ug szacunków Urzêdu Mia-
sta u³o¿ono we Wroc³awiu od 300
do 480 tysiêcy worków z piaskiem.
Czêœæ worków sprowadzono nawet
drog¹ lotnicz¹, m. in. a¿ z Gdañ-

ska. Nape³niane by³y piaskiem
nie tylko przywo¿onym w tym
celu z piaskowni. Istnia³o po-
wszechne przyzwolenie na wyko-
rzystanie piasku zgromadzonego
do remontów ulic w ró¿nych czê-
œciach miasta. Brano tak¿e zie-
miê z trawników. Worki w najbar-
dziej zagro¿onych zalaniem punk-
tach miasta uk³adali g³ównie
w pierwszych godzinach zagro¿enia
– gromadz¹cy siê spontanicznie
mieszkañcy.

Szczególnie zniszczone zosta³o
osiedle Kozanów, gdzie woda siê-
ga³a miejscami do pierwszego piê-
tra. Podobnie do pierwszego piêtra
siêga³a woda na Rakowcu (tzw.
Trójk¹t Bermudzki) a znajduj¹ce siê
tam kamienice sprzed II wojny œwia-
towej, nierzadko z drewnianymi stro-
pami, ucierpia³y tak bardzo, ¿e wie-
le z nich trzeba by³o zburzyæ (kilka
z nich zawali³o siê samo).  Na Szcze-
pinie woda utrzymywa³a siê wyj¹t-
kowo d³ugo z racji ukszta³towania
terenu.

12 lipca oko³o godziny 600 miesz-
kañców osiedla Ksiê¿e Ma³e zaalar-
mowali policjanci, og³aszaj¹c przez
megafony koniecznoœæ natychmia-
stowej ewakuacji w obliczu nadcho-
dz¹cej z pó³nocnego wschodu (do-
rzecze rzeki O³awy) fali powodzio-
wej. Znaczna wiêkszoœæ mieszkañ-
ców pozosta³a jednak w domach
i podjê³a przygotowania do odpar-
cia fali powodziowej. W tym celu
wykorzystano ka¿de dostêpne Ÿró-
d³o piasku np. ca³kowicie opró¿nio-
no wszystkie okoliczne piaskowni-
ce dla dzieci.

W³aœciciele samochodów od sa-
mego rana starali siê wywieŸæ swo-
je pojazdy i zaparkowaæ je w in-
nych czêœciach miasta, niektórzy
desperacko poszukiwali jakiegokol-
wiek wzniesienia w okolicy, by
uchroniæ pojazdy przed zniszcze-
niem. Oko³o godziny 1300 woda
przela³a siê przez ulicê Opolsk¹

i wdar³a siê na osiedle, w przeci¹-
gu godziny osi¹gaj¹c wysokoœæ 180
cm. Zalane zosta³y ulice: Katowic-
ka, Chorzowska, Bytomska, Tarno-
górska, G³ubczycka... Przez nastêp-
nych kilka dni ¿ywnoœæ i wodê do-
starcza³y wojskowe œmig³owce Mi-
17, a produkty ¿ywnoœciowe by³y
zrzucane na dachy budynków lub
spuszczane na linach.

PowódŸ w 1997 roku by³a wy-
j¹tkowa w historii Polski – w dorze-
czu górnej Odry fala powodziowa
przekroczy³a o 2-3 metry najwy¿sze
notowane dot¹d stany wód. W do-
rzeczu Wis³y powódŸ mia³a ³agod-
niejszy przebieg wobec ni¿szych
opadów i mniejszego przyboru wód.
Dodatkowo w dorzeczu Odry pro-
blem powsta³ wobec faktu, ¿e rzeki
s¹ tu w znacznej mierze uregulowa-
ne, a niedro¿noœæ ich koryt, z³y stan
techniczny urz¹dzeñ hydrotechnicz-
nych i miêdzy innymi powojenna
zabudowa polderów zalewowych
pogorszy³y sytuacjê.

Bilans powodzi to 56 ofiar œmier-
telnych i straty materialne na oko³o
12 miliardów z³otych. W wyniku
powodzi dach na g³ow¹ straci³o700
ludzi, a oko³o 40 tysiêcy straci³o
dorobek ca³ego ¿ycia. Straty z tytu-
³u zniszczenia maj¹tku ponios³o
9000 firm. Woda zniszczy³a lub
uszkodzi³a 680 tys. mieszkañ, 843
szko³y, z których 100 uleg³o ca³ko-
witemu zniszczeniu, 400 mostów,
w tym zerwanych oko³o 45, 14400
km dróg, 2tys. km torów kolejo-
wych, 613 km wa³ów przeciwpo-
wodziowych i 665835 ha ziemi,
czyli ponad 2% kraju.

Antoni Biliñski
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. JAN MARIA VIANEY(1786-1859)

Czy wyobra¿asz sobie Pierwsz¹
Komuniê Œwiêt¹, która zamiast
w koœciele odbywa siê w drewnia-
nej szopie?

Tak w³aœnie wygl¹da³a Pierw-
sza Komunia Œwiêta Janka. Dla-
czego? Poniewa¿ we Francji trwa³a
akurat krwawa rewolucja skiero-
wana przeciwko Ko-
œcio³owi. Mia³ wtedy
trzynaœcie lat i pocho-
dzi³ z biednej wiejskiej
rodziny. A ¿e zlikwido-
wano nie tylko koœcio-
³y, ale i szko³y parafial-
ne, pisaæ i czytaæ na-
uczy³ siê dopiero
w wieku siedemnastu
lat. Wówczas okaza³o
siê, ¿e jest… komplet-
nym antytalencie do na-
uki. By³o a¿ tak Ÿle?
Beznadziejnie. Tymcza-
sem Pan Bóg, jakby na
ironiê, wezwa³ go – no
w³aœnie – do kap³añ-
stwa. Co to oznacza³o?
To, ¿e musia³ ukoñczyæ
jeszcze przedtem – seminarium!
Niejeden na jego miejscu by wy-
miêk³, ale Janek – chucherko zdo-
by³ siê na heroiczny krok i – prze-
kroczy³ bramê tej zacnej uczelni.

Wiele go to potem kosztowa-
³o. Koledzy naœmiewali siê z nie-
go, prze³o¿eni radzili, by da³ so-
bie spokój. I oto nagle pojawi³ siê
ktoœ, kto poda³ mu przyjazn¹ d³oñ.
Tym kimœ by³ proboszcz z Ecuilly

(czytaj: ekyji). Pomóg³ Jankowi
w nauce, a gdy ten zosta³ ksiê-
dzem, przyj¹³ go do swej parafii.
Radoœæ nie trwa³a jednak d³ugo.
Biskup skierowa³ bowiem Janka
do zaniedbanego wiejskiego ko-
œció³ka w Ars, gdzie ludzie ¿yli ni-
czym… Poganie?

Dok³adnie. Jak poradzi³ sobie
z ich nawróceniem? Modli³ siê,
poœci³ i umartwia³ w ich intencji.
A kiedy na Mszê Œwiêt¹ zaczê³o
przychodziæ coraz wiêcej ludzi,
wspólnie odnowili wal¹cy siê ko-
œció³. Biskup by³ zadowolony.
Utworzy³ nawet parafiê w Ars.
Ale Jan nie by³ zadowolony. Mar-
twi³ siê, ¿e zbyt wielu parafian
pozostaje nadal pod wp³ywem

szatana, a on nie potrafi tego
zmieniæ. Z tego wszystkiego chcia³
nawet odejœæ i wst¹piæ do klaszto-
ru, ale biskup sprzeciwi³ siê temu
pomys³owi. Poœci³ wiêc i modli³ siê
jeszcze gorliwiej, a wtedy szatan
– nie uwierzysz – oszala³ z niena-
wiœci! Zacz¹³ atakowaæ Jana

w jego w³asnym domu.
Wielu ludzi przejê³o to
trwog¹. Wielu nawróci-
³o siê, widz¹c jak Jan
radzi sobie ze z³ymi du-
chami. S³awa jego œwiê-
toœci sprawi³a, ¿e do Ars
zaczêli przybywaæ piel-
grzymi. To by³o niesa-
mowite! Jan swoj¹ œwiê-
toœci¹ odmieni³ nie tyl-
ko w³asn¹ parafiê, ale
i wiele innych, tak¿e
poza Francj¹.

***
Mówi siê: „Przez uszy

do duszy”. Jan wykorzy-
stywa³ to niewidzialne
³¹cze w swej pracy

w sposób doskona³y. A ty? Jakie
treœci przekazujesz uszom innych?
W jaki sposób chronisz w³asne
uszy przed treœciami, które mog¹
przynieœæ szkodê twojej duszy?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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Z PIELGRZYMKOWEGO PAMIÊTNIKA
W tekœcie pamiêtnika pewne litery zosta³y zakryte symbolami. Gdy odgadniesz te litery i wpiszesz je do

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

(opr. E. H.-G.)
Witajcie!
Ju¿ drugi raz razem z babci¹ wyruszymy podczas wakacji na Jasn¹ {}órê, do tronu Czarnej Madonny.

Oczywiœcie – zapiszemy siê do Grupy Duchowej. Pamiêtacie, jak w zesz{}ym roku pisa³am, ¿e opowiem
wam jak t{} bêdzie? Dzi{} dotrzymujê s³owa. W trak{}ie trwan{}a pielgrzymki od 2 do 10 si{}rpnia,
w koœciele babci codziennie o 2000 odprawiana by³a Msza Œwiêta. By³am bardzo zdziwiona, ¿& w dzieñ
po&szedni tylu ludzi przysz³o do œwi¹tyni. Z pocz¹tku trochê ziew&³am, ze wzglêdu &a póŸn¹ porê, ale
po chwili &dy us³ysza³am zaprosz&nie do nauki œpiewu piêknych piosenek,  to zaraz przesz³a mi ochota
na spanie. Ze zdziwieniem obserwowa³am jak &udzie ochoczo &d¹ czytaæ Pismo Œwiête, œpiewaj¹ psal-
my, czytaj¹ modlitw& wiernych. Po wspólnej nauce wszystkie œpiewy rozbrzmiewa³y tak piêknie
i g³oœno, ¿e *erce ros³o. Sama próbo*a³am œpiewaæ bardzo d*brze i radoœnie.

Po Mszy Œwiêtej rozpoczê³a siê wspólna modlitwa.  K*lka krótkich s³ów ksiêdza, wyst¹pienia zwy-
k³ych, ale odwa¿nych ludzi (niektórych zna*, bo to znajomi babci –  jej s¹siedzi), czasami bajka na
dobranoc – trudna, bo z #ora³em. Podczas powrotnej drogi do domu babcia t³umaczy³a mi o c# chodzi³o
w tej bajce, bo sama nie zawsze mog³am poj¹æ jej mora³. Ka¿#ego wieczoru odmawia#iœmy jeszcze
dzies#¹tek ró¿añca œwiê#ego. Co mnie bardzo zadziwi³o podczas modlitwy ró¿añcowej?  Przyznam siê
wam, ¿e zawsze usypia³am powtarzaj¹c z~rowaœki… A tutaj przed ka¿d¹ dziesi¹tk¹, by³a ~dczytana
krótka $ntencja oraz wprowadzenie do odmawianej tajemnicy i zachêta, a~y skupiaæ siê i ~ozmyœlaæ
o jej treœci. Pomog³~ nam w ty~ dopo#iedzenia, które po s³owach: „owoc %ywota Twojego Jezus”
zastêpowa³y dalsz¹ treœæ, a podkreœla³y w#tek tajemnicy.  Polecam wszystkim ten sposób, który spopula-
ryzowa³ nie kto inny, ale nasz wielki Polak, papie¿ – œwiêty Jan Pawe³ II.

W tym roku has³em wiod¹cym jest „IdŸcie i g³oœcie”. Z ciekawoœci¹ czekam na pielgrz%mkê, aby
dowiedzieæ siê %zegoœ w%êcej. Do zobaczenia na pi%lgrzymce i wspólnie œpiewanym Apelu Jasnogór-
skim!

Pozdrawia% wszystkich – Ola
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INTENCJE MSZALNE
1 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Koœcio³a                                     *

900 + Antonina Kowalska – 16 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny w 31. rocznicê urodzin

2 sierpnia, œroda                                                                                                                                                                 *
900 + Antonina Kowalska – 17 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

3 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                           *
900 + Antonina Kowalska – 18 gregorianka
1800 + Maria DuŸ; ++ z rodziny Iwanków

4 sierpnia, pi¹tek – wspomnienie œw. Jana Marii Vianneya, kap³ana                                                                                 *
900 + Antonina Kowalska – 19 gregorianka
1800 + Marcin Hreczuch

5 sierpnia, sobota                                                                                                                                                                 *
900 + Antonina Kowalska – 20 gregorianka
1800 ++ Alojzy, Karolina, Jan, Janina, Wiktoria, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ z tych rodzin

6 sierpnia, niedziela – Przemienienie Pañskie                                                                                                                         *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + Szymon Œwiderski – 21 rocznica œmierci; + Barbara Nietreba – 11 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Jan Przyjemski

7 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
900 + Antonina Kowalska – 22 gregorianka
1800

8 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Dominika, kap³ana                                                                                                   *
900 + Antonina Kowalska – 23 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Bo¿eny i Zbigniewa Samotyj w 2. rocznicê œlubu

9 sierpnia, œroda – œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, patronki Europy
900 + Antonina Kowalska – 24 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

10 sierpnia, czwartek – œw. Wawrzyñca, diakona i mêczennika, patrona naszej parafii                                                    *
900 + Antonina Kowalska – 25 gregorianka
1800

11 sierpnia, pi¹tek – wspomnienie œw. Kary, dziewicy                        *
900 + Antonina Kowalska – 26 gregorianka
1800

12 sierpnia, sobota                                                                              *
900 + Antonina Kowalska – 27 gregorianka
1800 + Józef (m) S³omkowski

13 sierpnia, 19 niedziela w ci¹gu roku                                                 *
800 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Heleny Szczeniowicz w 80. rocznicê urodzin
900 + Zdzis³aw (m) Soba³a; + Waldemar Radoszewski; + Jan Stramski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Antonina Kowalska – 28 gregorianka
1200 ODPUST PARAFIALNY
2000 Ró¿a NMP Matki Pocieszenia, Nabo¿eñstwo Fatimskie

14 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                  *
900 + Antonina Kowalska – 29 gregorianka
1800

15 sierpnia, wtorek – Wniebowziêcie NMP                                                                                                                                *
800 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze dla Marii i syna Jaros³awa
900 ++ Weronika, Janina, Zofia, Jan, Józef (m), Mieczys³aw (m), Kazimierz; ++ z rodziny Madej
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandry (f) w 20 rocznicê urodzin

16 sierpnia, œroda                                                                                                                                                             *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 sierpnia (czwartek)
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17 sierpnia, czwartek – wspomnienie œw. Jacka, kap³ana                                                                                             *
900

1800

18 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                             *
900

1800 + Helena Po³udniak
19 sierpnia, sobota                                                                                                                                                             *

900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Aleksandry i Wojciecha Zo³otajkin
1800 ++ Monika, W³adys³aw (m), Krystyna, Roman; ++ z rodziny Spitalniak

20 sierpnia, 20 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                   *
800 ++ Grzegorz, Antoni Jarych; ++ z rodziny Jarych
900 ++ Boles³aw (m), Józefa (f), Wojciech Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla Haliny, Jolanty i Romana

21 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                *
900

1800

22 sierpnia, wtorek – wspomnienie NMP Królowej                                                                                                              *
900

1800 ++ Agnieszka, Stefan Lech; ++ Antoni, Ryszard, Paulina, W³adys³aw (m) Banasiak
23 sierpnia, œroda                                                                                                                                                             *

900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
24 sierpnia, czwartek – œwiêto œw. Bart³omieja, Aposto³a                                                                                             *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Maliny Jakubowskiej w 17. rocznicê urodzin
25 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                *

900

1800

26 sierpnia, sobota – uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej                                                                                             *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ks. Proboszcza od Margaretki
1800 O zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Agaty z racji urodzin

27 sierpnia, 21 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                              *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 O zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Natalii Jankowskiej w 5. rocznicê urodzin i potrzebne ³aski dla rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Zygmunta w 85. rocznicê urodzin
2000 + Józef (m) Tytko – 18 rocznica œmierci; ++ Agnieszka, Andrzej

28 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                        *
900

1800

29 sierpnia, wtorek – mêczeñstwo œw. Jana Chrzciciela                                                                                             *
900

1800

30 sierpnia, œroda                                                                                                                                                                *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
31 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                            *

900

1800

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.
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KRONIKA PARAFIALNA
W lipcu 2017 r. przez sakrament Chrztu œwiêtego do wspólnoty

parafialnej zosta³y przyjête dzieci:
Pola PIWOWARSKA
Aleksandra WÊGIER
Tadeusz BIEÑCZYK
Amelia PRYJMA
Eliza NOWACZYK
Sylwia SISZEL
Maja UGLIK
Kasjan STODOLNIK

W lipcu 2017 r. zmarli
+ Józef PAWELEC
+ Maria DYŒ
+ Stanis³aw PRYJMA
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

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 sierpniu

Intencja ogólna:
Za wspó³czesnych artystów,

aby ich dzie³a, owoc ich talen-
tu, pomaga³y nam wszystkim
odkrywaæ piêkno stworzenia.

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. Drodzy Duchowi Uczestnicy

37. Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej na Jasn¹ Górê!

Oto zacz¹³ 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 innymi osobami uniemo¿liwi¹ piesz¹ wê-
drówkê. Przyjêcie takiego zaproszenia pozwoli korzystaæ z obfitych
owoców rekolekcji, odprawianych wszêdzie tam, gdzie duchowy p¹t-
nik 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 (nawet wœród naszych bliskich).
W roku bie¿¹cym pamiêtamy te¿ o stuleciu objawieñ fatimskich, stule-
ciu narodzin dla nieba œw. Brata Adama – Alberta Chmielowskiego
oraz trzechsetleciu koronacji wizerunku Matki Bo¿ej Czêstochowskiej,
Królowej Polski. Tematy te wpisz¹ siê w program pielgrzymki wraz
z wszystkimi intencjami indywidualnymi. Jak zawsze, pielgrzymi obejm¹
modlitw¹ Ojca œwiêtego Franciszka, sprawy naszej umi³owanej Oj-
czyzny i archidiecezji wroc³awskiej.

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.
Ponadto wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w Mszach Œwiêtych
oraz zjednoczenia siê w codziennej modlitwie i rozwa¿aniach podczas
wieczornych Apeli Jasnogórskich, które – ju¿ tradycyjnie – odbêd¹
siê wieczorami w naszym Wieczerniku.

Zapisani do dnia 30 lipca 2017 r. w zakrystii uczestnicy grupy
XVI otrzymaj¹ pielgrzymkowy znaczek oraz specjalnie przygotowany
„Przewodnik”.

Organizatorzy pielgrzymki i parafialnej Grupy Duchowej



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /PLK ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


