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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Przyjmijmy Bo¿e Prawo jak synowie,

a nie niewolnicy

Drodzy bracia i siostry,
dzieñ dobry!

Dzisiejsza audiencja ma miejsce
w dwóch miejscach: my tutaj zgro-
madzeni jesteœmy na placu
a w auli Paw³a VI jest ponad 200
chorych, którzy œledz¹ audiencjê
na telebimach. Wszyscy razem sta-
nowimy jedn¹ wspólnotê.

W ubieg³¹ œrodê rozpoczêliœmy
nowy cykl katechez na temat
przykazañ. Zobaczyliœmy, ¿e Pan
Jezus nie przyszed³, aby znieœæ
Prawo, ale aby je wype³niæ. Po-
winniœmy coraz lepiej rozumieæ tê
perspektywê.

W Biblii przykazania nie ¿yj¹
dla siebie, ale s¹ czêœci¹ powi¹za-
nia, relacji. Pan Jezus nie przy-
szed³ na to, aby obaliæ Prawo, ale
je wype³niæ. Istnieje zatem ta re-
lacja Przymierza miêdzy Bogiem
a Jego ludem. Na pocz¹tku roz-
dzia³u 20 Ksiêgi Wyjœcia czytamy:
„zacz¹³ Bóg wypowiadaæ s³owa”
(w. 1).

Wygl¹da to na otwartoœæ, tak¹
jak inne, ale w Biblii nie ma nic
banalnego. Tekst nie mówi „Bóg
og³osi³ te przykazania”, ale „te s³o-
wa”. Tradycja ¿ydowska bêdzie
zawsze nazywa³a Dekalog „Dzie-
siêcioma s³owami”. A termin „de-
kalog” oznacza w³aœnie to. I cho-
cia¿ s³owa te maj¹ formê praw,
obiektywnie s¹ przykazaniami.

Dlaczego zatem autor natchnio-
ny u¿ywa w³aœnie tutaj terminu
„dziesiêæ s³ów”, a nie „dziesiêæ
przykazañ”?

Jaka jest ró¿nica miêdzy naka-
zem a s³owem? Nakaz jest prze-
kazem, który nie wymaga dialo-
gu. Natomiast s³owo jest podsta-
wowym œrodkiem relacji jako dia-
logu. Bóg Ojciec stwarza za po-
œrednictwem swojego s³owa,
a Jego Syn jest S³owem, które sta-
³o siê cia³em. Mi³oœæ karmi siê s³o-
wami, podobnie jak wychowanie
czy wspó³praca. Dwie osoby, któ-
re siê nie kochaj¹, nie potrafi¹ siê
ze sob¹ komunikowaæ. Kiedy ktoœ
przemawia do naszego serca, na-
sza samotnoœæ siê koñczy, otrzy-
muje s³owo, dawany jest przekaz.
A przykazania s¹ s³owem Boga:
Bóg przekazuje siebie w tych dzie-
siêciu s³owach i oczekuje naszej
odpowiedzi.

Czym innym jest otrzymywa-
nie rozkazów, a czym innym jest
dostrze¿enie, ¿e ktoœ próbuje
z nami rozmawiaæ. Mogê wam po-
wiedzieæ: „Dziœ jest ostatni dzieñ
wiosny, ciep³ej wiosny”. To jest
prawda, a nie dialog. Ale jeœli
wam mówiê: „Co myœlicie o tej
wioœnie?” to zaczynam dialog.
Przykazania s¹ dialogiem. Prze-
kaz: „Realizuje siê dziêki przyjem-
noœci rozmawiania i dziêki kon-

kretnemu dobru przekazywanemu
miêdzy tymi, którzy siê kochaj¹
za poœrednictwem s³ów. Jest do-
brem, które nie polega na rze-
czach, ale istnieje w samych oso-
bach daj¹cych siê nawzajem w dia-
logu” (Adhortacja apostolska.
Evangelii gaudium, 142).

Ale ta ró¿nica nie jest czymœ
sztucznym. Popatrzymy, co siê sta-
³o na pocz¹tku. Kusiciel, diabe³
chce oszukaæ mê¿czyznê i kobietê
w tym punkcie: chce ich przeko-
naæ, ¿e Bóg zabroni³ im spo¿ywa-
nia owocu z drzewa dobra i z³a,
aby byli pos³uszni. Wyzwanie po-
lega w³aœnie na tym: czy pierw-
sza norma, jak¹ Bóg da³ cz³owie-
kowi, jest podejœciem despoty,
który zabrania i zmusza, czy te¿
troska ojca, który opiekuje siê
swoimi dzieæmi i chroni je przed
samozag³ad¹? Czy jest to s³owo,
czy te¿ nakaz? Najbardziej tragicz-
ne spoœród ró¿nych k³amstw, ja-
kie w¹¿ mówi Ewie, to podsuniê-
cie myœli o bóstwie zazdrosnym –
„Bóg wam zazdroœci” – i bóstwie
zaborczym – „Bóg nie chce, aby-
œcie byli wolni”. Fakty udowad-
niaj¹, ¿e w¹¿ k³ama³ (Rdz 2, 16-
17; 3, 4-5). Sk³oni³, by myœleæ,
¿e s³owo mi³oœci by³o nakazem.

Cz³owiek stoi w obliczu tego
rozdro¿a: czy Bóg narzuca mi ró¿-
ne sprawy, czy te¿ siê o mnie trosz-
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czy? Czy Jego przykazania s¹ tyl-
ko prawem, czy te¿ zawieraj¹ s³o-
wo, aby otoczyæ mnie trosk¹? Czy
Bóg jest panem, czy Ojcem? Bóg
jest Ojcem: nigdy o tym nie zapo-
minajcie. Nawet w strasznych sy-
tuacjach, pomyœlcie, ¿e mamy
Ojca, który kocha nas wszystkich.
Czy jesteœmy poddanymi czy te¿
dzieæmi? To zmaganie, zarówno
wewn¹trz, jak i na zewn¹trz nas
wystêpuje nieustannie: tysi¹c razy
musimy wybieraæ miêdzy mental-
noœci¹ niewolnika a mentalnoœci¹
synowsk¹. Nakaz pochodzi od
pana, s³owo – od ojca.

Duch Œwiêty jest Duchem sy-

nostwa, jest Duchem Jezusa. Duch
niewolników mo¿e tylko przyj¹æ
Prawo jako ucisk i mo¿e wytwo-
rzyæ dwa przeciwstawne rezulta-
ty: albo ¿ycie z³o¿one z powinno-
œci i obowi¹zków, albo gwa³tow-
na reakcja odrzucenia. Ca³e chrze-
œcijañstwo jest przejœciem od lite-
ry Prawa do Ducha, który daje
¿ycie (2 Kor 3, 5-17). Jezus jest
S³owem Ojca, nie jest potêpie-
niem Ojca. Jezus przyszed³, aby
zbawiæ, a nie potêpiæ.

Widaæ to, gdy dany mê¿czyzna
lub kobieta prze¿yli to przejœcie,
albo nie. Ludzie zdaj¹ sobie spra-
wê, czy dany chrzeœcijanin myœli

po synowsku, czy te¿ jak niewol-
nik. I my sami pamiêtamy, czy nasi
wychowawcy zajmowali siê nami
jak ojcowie i matki, czy te¿ tylko
narzucali nam zasady. Przykaza-
nia s¹ drog¹ do wolnoœci, bo s¹
s³owem Ojca, który nas wyzwala
na tej drodze.

Œwiat nie potrzebuje legalizmu,
ale troski. Potrzebuje chrzeœcijan
o synowskich sercach. Potrzebuje
chrzeœcijan o sercu synowskim: nie
zapominajcie o tym.

Katecheza papie¿a Franciszka
audiencja generalna w Watykanie,

20 czerwca 2018 r.
papiez.wiara.pl

Szczêœæ Bo¿e wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy posta-
nowili w tym roku duchowo wy-
ruszyæ na pielgrzymi szlak na
Jasn¹ Górê!

Matka Bo¿a, jak zwykle – ocze-
kuje na wszystkie swoje dzieci
w swoim cudownym obrazie - tam
na Jasnej Górze, jak równie¿ w
ka¿dym koœciele, gdzie wokó³ Jej
wizerunku w czasie trwania piel-
grzymki zbieraj¹ siê Jej wierni
czciciele. W naszej parafii równie¿!
W okresie pielgrzymki w dniach

WYBIERZ SIÊ RAZEM Z NAMI!DO JEJ STÓP POCHYL SIÊ!
od 2 do 10 sierpnia  zapra-
szamy codziennie na nasz¹
wieczorn¹ Mszê œw. o godzi-
nie 2000, po której w³¹czymy siê
do modlitwy pielgrzymkowej z od-
œpiewaniem Apelu Jasnogórskie-
go.

Tegoroczne has³o:
VENI = PRZYBY£EM

ma wiele znaczeñ, przez ka¿dego
mo¿e byæ inaczej rozumiane. Cie-
kawi nas Twoja interpretacja, dla-
tego liczymy, ¿e przyjdziesz
i wspólnie bêdziemy siê modliæ do
naszej Mateczki.

Jak zwykle dla wszystkich za-
pisanych pielgrzymów, biuro przy-
gotowa³o przewodniki i znaczki
pielgrzymkowe, które bêd¹ rozda-
wane w pierwszym dniu pielgrzy-
mowania. Ostatniego dnia – tra-
dycyjnie – zostanie odprawiona
Msza œw. w intencji wszystkich du-
chowych pielgrzymów – czyli za
nas. Wa¿ne jest, abyœ przyszed³,
nawet jeœli nie jesteœ zapisany.
Jesteœ dla nas wa¿ny – jak ka¿dy.

Do zobaczenia!
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¯yjmy trzeŸwo, ¿yjmy piêknie
Od 1984 roku, kiedy to Kon-

ferencji Episkopatu Polski og³osi-
³a sierpieñ miesi¹cem trzeŸwoœci
Narodu (miesi¹cem abstynencji),
Koœció³ w Polsce wzywa wiernych
by powstrzymali siê od spo¿ywa-
nia napojów alkoholowych pod
jak¹kolwiek postaci¹, a tak¿e by
innych nie czêstowali. W dniu 26
sierpnia 1956 roku w œwiêto Mat-
ki Bo¿ej Czêstochowskiej, w dzieñ
odnowienia Jasnogórskich Œlubów
Narodu jedno z przyrzeczeñ
brzmia³o: „Przyrzekamy wypowie-
dzieæ walkê lenistwu i lekkomyœl-
noœci, marnotrawstwu, pijañstwu,
rozwi¹z³oœci”. St¹d te¿ zachêta do
podjêcia choæby miesiêcznej abs-
tynencji.

Idea trzeŸwoœci zosta³a zaszcze-
piona ojcom z zakroczymskiego
klasztoru Braci Mniejszych Kapu-
cynów przez b³ogos³awionego
ojca Benignusa Jana Sosnowskie-
go. On dostrzega³ problem znie-
wolenia alkoholowego wœród miej-
scowej ludnoœci i stara³ siê im po-
magaæ w sferze materialnej, ale
przede wszystkim w sferze ducho-
wej. Widzia³ z³o, jakie alkoholizm
przynosi osobom pij¹cym i ca³ym
ich rodzinom. Jakie spustoszenie
czyni w³aœnie w duszach osób cho-
rych na alkoholizm i osób ¿yj¹-
cych w ich otoczeniu. Bo alkoho-
lizm to choroba duszy.

Dziêki staraniom ojca Benignu-
sa, 50 lat temu na terenie klasz-
toru powsta³ Oœrodek Apostolstwa
TrzeŸwoœci (informacje o OAT
dostêpne na stronie: www.oatza-
kroczym.pl). Tym samym od 50
lat w OAT mog¹ znaleŸæ ratunek
wszyscy zniewoleni przez choro-
bê alkoholow¹ i ich cierpi¹ce ro-
dziny. W ci¹gu roku odbywaj¹ siê
spotkania  AA – dla akoholików,

Al-Anon – dla rodzin osób nad-
u¿ywaj¹cych alkoholu, dla dzieci
i m³odzie¿y cierpi¹cych z powodu
picia bliskich im osób i wielu in-
nych grup, których cz³onkowie
chc¹ zmieniæ swoje ¿ycie, uleczyæ
chore dusze.

Jak co roku we wrzeœniu,
w dniach 6-9.09.2018 roku, spo-
tkanie dla cz³onków rodzin alko-
holików w OAT organizuje grupa
Rodzinna Al-Anon „Westalki”
z Wroc³awia (adres e-mail: westal-
ki.al-anon@wp.pl). Zapraszamy
wszystkich, którzy ¿yj¹ z alkoho-
likiem, bez wzglêdu na to, czy czy
aktualnie pij¹cym, czy utrzymuj¹-
cym abstynencjê. Celem Al-Anon
nie jest przywracanie trzeŸwoœci
alkoholikom, ale spokój umys³u
i zdrowie psychiczne dla cz³onków
ich rodzin. Sposób, w jaki mo¿e-
my pomóc alkoholikowi, który
tak¿e cierpi, to zrozumienie, jak
bardzo jest on chory i jak bardzo
krzywdzi siebie w nastêpstwie
swego na³ogu. Wymówki i ³zy tyl-
ko pogarszaj¹ sprawê. Mo¿emy
okazaæ cierpliwoœæ i wspó³czucie
bez grania roli „podpórki”, aby
móg³ zdobyæ si³ê do szukania dla
siebie ratunku. Al-Anon proponu-
je ³agodny program zdrowienia.
To praca na podstawie Dwunastu
Stopni Al-Anon, dziêki którym
poznajemy siebie, nasze odniesie-
nie do innych osób i naszej Si³y
Wiêkszej ni¿ nasza w³asna, któr¹
wiele z nas odnajduje w Bogu. To
tak¿e Dwanaœcie Tradycji Al-
Anon, które to zasady wskazuj¹
na metody utrzymania
jednoœci we wspólnocie
Al-Anon, ale tak¿e
znajduj¹ zastosowanie
w utrzymaniu jednoœci
w rodzinach.

Zapraszamy tak¿e do udzia³u
w spotkaniach Grup Rodzinnych
Al-Anon we Wroc³awiu i najbli¿ej
miejsca, gdzie aktualnie jesteœ.
Wykaz wszystkich grup wroc³aw-
skich, dolnoœl¹skich i w ca³ej Pol-
sce, mo¿na znaleŸæ a stronie
www.al-anon.org.pl

Zg³oszenia pobytu  w OAT
przyjmuje:

Oœrodek Apostolstwa TrzeŸwo-
œci im. Ojca Benignusa Jana So-
snowskiego
Warszawskiej Prowincji Zakonu
Braci Mniejszych Kapucynów
ul. O. Honorata KoŸmiñskiego 36
05-170 Zakroczym
Biuro OAT:
Tel.: (+48) 22-785-22-08 (ponie-
dzia³ek - œroda i pi¹tek godz. 730-
1530, czwartek godz. 0700-1800,
sobota 1300 – 1800)
Fax.: (+48) 22-785-23-25
e-mail:
oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
e-mail: oat_xl@wp.pl

Koszt pobytu z ca³odziennym wy-
¿ywieniem (3 posi³ki) wynosi
250 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
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We wrzeœniu 2017 r. z inicja-
tywy przewodnicz¹cej Zarz¹du
Osiedla powsta³ chór osiedlowy
„¯erniczanie” dzia³aj¹cy przy Ra-
dzie Osiedla. Skupia on obecnie
16 osób.

Z przyjemnoœci¹ œpiewamy pie-
œni ¿o³nierskie, wojskowe, patrio-
tyczne oraz biesiadne. Pod kierow-
nictwem p. Ma³gorzaty Tomczak
wyst¹piliœmy wspólnie z uczniami
Szko³y Podstawowej nr 27 na
wieczornicy z okazji Œwiêta Nie-
podleg³oœci.

Pan Marian Jankowski przygo-
towa³ z nami kolêdy, które zapre-
zentowaliœmy na spotkaniu wigi-
lijnym seniorów z Prezydentem
Wroc³awia p. Rafa³em Dutkiewi-

Chór Osiedlowy „¯erniczanie”
czem, kolêdowaliœmy te¿ w na-
szym parafialnym koœciele.

Z pieœniami patriotycznymi
wystêpowaliœmy na festynie
parafialnym na Stab³owicach
oraz z okazji 90-lecia ¯ernik
na boisku szkolnym Szko³y
Podstawowej nr 27 podczas
Rodzinnego Dnia Dziecka.

Za uczestnictwo w V Wro-
c³awskim Festiwalu Chórów
Osiedlowych z okazji 100
rocznicy Odzyskania Niepod-
leg³oœci dostaliœmy – dyplom.

Od wrzeœnia ponownie bê-
dziemy siê spotykaæ w ponie-
dzia³ki w Szkole Podstawowej
nr 27 o godz.1700. Wst¹p do
Chóru Osiedlowego „¯erni-

KWC to dobrowolne zobowi¹-
zanie siê do niepicia napojów al-
koholowych. Jest to post, wyrze-
czenie siê rzeczy, która sama w
sobie nie jest z³a. Post ten ofiaru-
jemy za tych, którzy maj¹ proble-
my z alkoholem lub innym uza-
le¿nieniem. A niestety, takich
osób w Polsce jest du¿o.

Krucjata Wyzwolenia Cz³owie-
ka nie jest jedynie akcj¹ czy ru-
chem abstynenckim, lecz szeroko
zakrojonym programem wyzwo-
lenia, w którym wyzwolenie z
na³ogów ma znacz¹ce miejsce. Ks.
Blachnicki by³ przekonany, ¿e Ÿró-
d³em niewoli w cz³owieku jest lêk
mieszkaj¹cy w jego sercu, który
nie pozwala nam ¿yæ w wolnoœci
synów Bo¿ych. Lêk jest ucieczk¹
od prawdy. Wyzwolenie z lêku jest
kluczem do wolnoœci wewnêtrznej.
Zadaniem Krucjaty jest wyzwala-
nie ludzi z lêku.

KRUCJATA WYZWOLENIA CZ£OWIEKA
S³owo „krucjata” wskazuje na

to, i¿ w istocie chodzi o duchow¹
walkê ze z³em.

Modlitwa jest podstawow¹
drog¹ Krucjaty. Modlitwa wzmoc-
niona jest postem, abstynencj¹
ca³kowit¹, wyrzeczeniem siê na-
pojów alkoholowych pod wszelk¹
postaci¹. Abstynencja jest czynem
mi³oœci, czynem wyzwolenia, po-
daniem pomocnej d³oni tym, któ-
rzy nie mog¹ ju¿ wyzwoliæ siê
o w³asnych si³ach.

Cz³onkowie Krucjaty zobowi¹-
zuj¹ siê nie tylko do niepicia, ale
równie¿ nie czêstuj¹ innych alko-
holem i nie kupuj¹ alkoholu oraz
w miarê swoich mo¿liwoœci uczest-
nicz¹ w spotkaniach miesiêcz-
nych, podejmuj¹ konkretn¹ pos³u-
gê wobec uzale¿nionych braci,
ucz¹ œwiêtowania i spêdzania wol-
nego czasu bez alkoholu, w rado-
œci chrzeœcijañskiej.

Postanowienie abstynencji jest
równoznaczne z decyzj¹ w³¹cze-
nia siê do KWC. Jest ono zade-
klarowane na piœmie i wpisane do
„Ksiêgi Czynów Wyzwolenia”, ist-
niej¹cej przy ka¿dej stanicy. Przyj-
muje siê dwie formy sk³adania
zobowi¹zañ abstynenckich:
1. na jeden rok, przez co staje

siê ktoœ kandydatem do KWC;
2. na czas przynale¿enia do

KWC, przez co staje siê cz³onkiem
Krucjaty.

Deklaracjê cz³onkowsk¹ mog¹
sk³adaæ osoby pe³noletnie. Dekla-
racja zawiera tak¿e postanowie-
nie nieczêstowania i niewydawa-
nia pieniêdzy na alkohol. Z³o¿e-
nie deklaracji ma charakter zobo-
wi¹zania siê wobec wspólnoty ru-
chu Krucjaty Wyzwolenia Cz³o-
wieka i ka¿dy zachowuje wolnoœæ
wycofania go w chwili wy³¹cze-
nia siê z szeregu cz³onków KWC.

czanie” i œpiewaj z nami.
Zapraszamy
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POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944

Wojska radzieckie szybko prze-
suwa³y siê na zachód. Latem
1944 roku sojusznicy znaleŸli siê
ju¿ nad Wis³¹. Okupant niemiecki
ucieka³ w pop³ochu. Likwidowa³
urzêdy, zaciera³ œlady swoich
zbrodni. Ucieka³y t³umy niemiec-
kiej ludnoœci cywilnej i volksdeut-
chów. Ze wschodu wieziono ran-
nych niemieckich ¿o³nierzy.
Wszystko to przetacza³o siê przez
Warszawê, wywo³uj¹c panikê
i przera¿enie wœród mieszkaj¹cych
w niej Niemców. Zupe³nie od-
mienny nastrój opanowa³ warsza-
wian; radowa³y siê ich serca, kie-
dy widzieli pakuj¹cych siê okupan-
tów lub ogl¹dali rozbite oddzia³y
niemieckie ci¹gn¹ce przez miasto.

Przypomnijmy, jaka by³a wów-
czas sytuacja polityczna na zie-
miach polskich. Na terenach
wschodnich, ju¿ wyzwolonych,
w³adzê sprawowa³a Krajowa Rada
Narodowa i PKWN, organy po-
pierane przez ZSRR, ale nieuzna-
wane przez zachodnie pañstwa
koalicyjne. Natomiast od pocz¹t-
ku wojny istnia³o Polskie Pañstwo
Podziemne, podlegaj¹ce rz¹dowi
w Londynie, którego z kolei nie
uznawa³ Zwi¹zek Radziecki. ZSRR
zerwa³ stosunki z rz¹dem polskim
w Londynie. Próby porozumienia
spe³z³y na niczym. Czy mo¿e dojœæ
do starcia miêdzy dwoma strona-
mi? Ale wówczas Armia Krajowa
musia³aby podj¹æ walkê z wojska-
mi radzieckimi. Do tego jednak

dowództwo nie chcia³o dopuœciæ.
Znaleziono inne rozwi¹zanie: wy-
wo³anie powstania w Warszawie.
Przyjêto za³o¿enie, ¿e kiedy Ar-
mia Krajowa pokona os³abione
wojska niemieckie i wyzwoli sto-
licê, wówczas powita Armiê Czer-
won¹ jako legalna w³adza w imie-
niu Rzeczypospolitej Polskiej.

To jedna przyczyna wybuchu
powstania warszawskiego, ale
by³a te¿ druga, bli¿sza mieszkañ-
com stolicy i bardziej zrozumia³a.
G³ównym celem Armii Krajowej
by³o zgromadzenie si³ do rozpra-
wienia siê z okupantem niemiec-
kim, kiedy bêdzie on najbardziej
os³abiony. Ludnoœæ udrêczona la-
tami okupacji wygl¹da³a z utêsk-
nieniem tej chwili, czeka³a na ha-
s³o do walki.

I oto nadesz³a taka godzina.
Dowódca Armii Krajowej, gene-
ra³ Tadeusz Bór-Komorowski,
wyda³ rozkaz rozpoczêcia powsta-
nia w Warszawie. Ale nie poro-
zumia³ siê w tej sprawie z pañ-
stwami koalicji antyhitlerowskiej,
od których powstañcy potrzebo-
wali pomocy. Decyzja jednak za-
pad³a. Termin rozpoczêcia po-
wstania, nazwany „godzin¹ W”,
wyznaczono na 1 sierpnia 1944
roku o godzinie 1700.

W tym czasie Niemcy zdo³ali
ju¿ nieco och³on¹æ po doznanych
pora¿kach i zgromadzili pod War-
szaw¹ znaczne si³y pancerne.
Front wschodni zatrzyma³ siê nad
Wis³¹.

Chocia¿ w Warszawie od daw-
na gromadzono bron i amunicjê,
wojsko powstañcze mia³o uzbro-
jenie nieporównanie gorsze od
przeciwników.

Oddzia³y powstañcze uderzy³y
na pozycje, ale nie opanowa³y
najwa¿niejszych punktów miasta
– mostów na Wiœle, g³ównych ulic

Œródmieœcia oraz urzêdów. Naj-
wiêksze sukcesy osi¹gnêli po-
wstañcy pocz¹tkowo na Starym
Mieœcie, na Woli i Mokotowie.
Nienawiœæ do okupantów pode-
rwa³a ludnoœæ cywiln¹. ka¿dy
w jakiœ sposób bra³ udzia³ w po-
wstaniu. Ci, którzy nie mogli wal-
czyæ zbrojnie, uczestniczyli w in-
nych bardzo wa¿nych dzia³aniach
– budowali barykady, gotowali po-
si³ki, organizowali pomoc le-
karsk¹, nawi¹zywali ³¹cznoœæ, czu-
wali nad zaopatrzeniem.

Niemcy, pocz¹tkowo przera¿e-
ni i zaskoczeni, œci¹gnêli posi³ki,
broñ pancern¹, lotnictwo, ciê¿k¹
artyleriê i miotacze ognia.

Warszawa zosta³a skazana na
zag³adê, ale tymczasem dzielnie
walczy³a i odnosi³a sukcesy.
W pierwszych dniach sierpnia
g³ównym terenem walk by³a Wola
i Ochota. Od ich utrzymania za-
le¿a³y dalsze losy powstania, po-
niewa¿ przez te dzielnice wiod³a
droga do centrum.

Ale Wola zosta³a wkrótce opa-
nowana przez Niemców. Ca³a
dzielnica p³onê³a, a Niemcy i ich
pomocnicy, faszyœci ukraiñscy,
mordowali ludnoœæ cywiln¹.
Z ostatnich domów wypêdzono
mieszkañców i rozstrzeliwano na
podwórkach. Domy podpalano.
5 i 6 sierpnia na Woli wymordo-
wano oko³o czterdziestu tysiêcy
osób. Podobnie hitlerowcy potrak-
towali ludnoœæ Ochoty, któr¹ zdo-
byli w tym samym czasie.

Ciê¿kie boje toczy³y siê o Sta-
re Miasto. Trwa³y tygodnie. Po-
wstañcy walczyli do ostatka, na
ka¿dym posterunku. Twierdzami
by³y staromiejskie piwnice, ruiny
domów i barykady. Niemcy nie
mogli tu wprowadziæ czo³gów, dla-
tego ostrzeliwali Starówkê z ciê¿-
kiej artylerii, podpalali miotacza-
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mi ognia i bombardowali z powie-
trza. Organizowane naprêdce
punkty sanitarne i szpitale nie za-
wsze mog³y udzieliæ pomocy ran-
nym, bo brakowa³o lekarstw i na-
rzêdzi chirurgicznych oraz œrod-
ków opatrunkowych. Zaczê³o bra-
kowaæ ¿ywnoœci. Ale najbardziej
przygnêbiaj¹cy by³ brak broni
i amunicji. Uzbrojenie powstañcze
poprawi³o siê wprawdzie nieco
dziêki broni zdobytej na wrogu
i wyprodukowanej w warsztatach
rusznikarskich, wszytko to by³o
jednak za ma³o w stosunku do
potrzeb.

Powstañcy bardzo liczyli na
pomoc z zewn¹trz. Lotnictwo
pañstw zachodnich dokonywa³o
zrzutów dla walcz¹cej Warszawy
pokonuj¹c wielkie trudnoœci. Sa-
moloty startowa³y z bardzo odle-
g³ych lotnisk, na przyk³ad z W³och.
Wiele samolotów zosta³o zestrze-
lonych przez hitlerowsk¹ artyle-
riê przeciwlotnicz¹. Zdarza³o siê,
¿e to, co mieli przej¹æ powstañ-
cy, w pad³o w niemieckie rêce.
Warszawa dosta³a kilkadziesi¹t ton
broni i amunicji, ale by³a to kro-
pla w morzu potrzeb.

Na Starym Mieœcie sytuacja sta-
³a siê beznadziejna, Z tego powo-
du dowództwo wyda³o rozkaz
ewakuacji powstañców kana³ami
kanalizacyjnymi ze Starówki do
Œródmieœcia. Pocz¹tkowo akcja
przebiega³a sprawnie, ale kiedy
Niemcy zorientowali siê jak¹ drog¹
uchodz¹ osaczeni obroñcy Starów-
ki, pilnowali wyjœæ z kana³ów albo
wrzucali do œrodka wi¹zki grana-
tów.

Nie wszyscy wiêc wydostali siê
ze Starówki ¿ywi. Pozosta³o wie-
lu mieszkañców i ranni powstañ-
cy. Tych wszystkich hitlerowcy
potraktowali z wielkim okrucieñ-
stwem. Rannych dobijali. Wielu
powstañców rozstrzelali, ograbili
domy z kosztownoœci. Ocala³ych
wywieziono do obozów.

Po ciê¿kich walkach upad³y
kolejne dzielnice. Upad³ Czernia-
ków, Mokotów, ¯oliborz i wresz-
cie pozosta³ ju¿ tylko jeden oœro-
dek oporu – Œródmieœcie, otoczo-
ne przez Niemców. W rozpaczli-
wej sytuacji zapad³a decyzja o ka-
pitulacji.

2 paŸdziernika 1944 roku, po
63 dniach walki powstanie upa-
d³o. Dowódca Armii Krajowej
Tadeusz Bór-Komorowski podpi-
sa³ akt kapitulacji w kwaterze nie-
mieckiej w O¿arowie. Ludnoœæ
cywilna musia³a opuœciæ Warsza-
wê. Jednych skierowano na przy-
musowe roboty do Niemiec, in-
nych do obozów koncentracyj-
nych, jeszcze innych po prostu
³adowano do poci¹gów towaro-
wych i wywo¿ono daleko od sto-
licy.

Kiedy mieszkañcy opuœcili War-
szawê pad³ rozkaz: zrównaæ mia-
sto z ziemi¹ i prawie dos³ownie
ten rozkaz wykonano. Ruiny p³o-
nê³y jeszcze przez wiele dni.

Przywódcy powstania wys³ali
do radzieckiego marsza³ka Rokos-
sowskiego proœbê o pomoc. Nie-
stety, nie by³o odpowiedzi. W koñ-
cu wrzeœnia 1944 roku premier

Miko³ajczyk wystosowa³ notê do
Stalina, ale tak¿e pozosta³a bez
odpowiedzi. Przywódcy radzieccy
czekali, a¿ Warszawa zostanie
zmia¿d¿ona rêkami Niemców.
Potem do zrujnowanego miasta
mia³a wejœæ Armia Czerwona
i ustanowiæ tam w³adzê komuni-
styczn¹ bez wzglêdu na to, czy
Polacy sobie tego ¿ycz¹, czy nie.

W powstaniu zginê³o od szes-
nastu do osiemnastu tysiêcy ¿o³-
nierzy polskich i ponad sto piêæ-
dziesi¹t tysiêcy ludnoœci cywilnej.
¯o³nierzy niemieckich poleg³o
dwadzieœcia szeœæ tysiêcy. Wiêk-
szoœæ dóbr kultury: archiwa, mu-
zea, zabytkowe gmachy i koœcio-
³y uleg³a ca³kowitemu zniszczeniu.

Powstanie upad³o ale pozosta-
³o w naszej pamiêci jako przyk³ad
bohaterstwa i poœwiêcenia dla oj-
czyzny. Mia³o ono du¿e znacze-
nie dla losów drugiej wojny œwia-
towej, poniewa¿ zmusi³o Niemców
do przeciwstawienia Warszawie
ogromnych si³. Stracili mnóstwo
broni, amunicji i ¿o³nierzy przez
co byli s³absi, gdy ponownie ru-
szy³a na nich ofensywa radziec-
ka.

Antoni Biliñski

Genera³ „Bór” (drugi z lewej) i pu³kownik „Rados³aw” (nastêpny) na od-
prawie w okolicach fabryki Kammlera przy ul. Dzielnej na Woli

(Ÿródo: wikipedia)
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. KLARA(1193-1253)

Mia³a dwanaœcie lat, kiedy
w Asy¿u wybuch³ skandal z po-
wodu poczynañ m³odego Fran-
ciszka Bernardone. PóŸniejszy
œwiêty po¿egna³ swawolne ¿ycie,
a chc¹c siê upodobniæ do ubogie-
go Chrystusa, zosta³ ¿ebrakiem.
Wszyscy mówili wy³¹cznie o nim.
Dobrze i Ÿle. Ale tych, co mówili
Ÿle, Klara nie chcia³a s³uchaæ. Za-
uroczona jego odwag¹ i sposobem
¿ycia, zapragnê³a tak jak on po-
œwiêciæ siê Chrystusowi. By³a
œliczn¹ osiemnastoletni¹ dziew-
czyn¹, gdy zwróci³a siê z tym do
kuzyna, który nale¿a³ do wspól-
noty Franciszka. Franciszek z ko-
lei zwróci³ siê do biskupa Asy¿u.
Wszystko odbywa³o siê w tajem-
nicy, a odpowiedzi¹ mia³ byæ umó-
wiony znak. I oto w Niedzielê
Palmow¹, kiedy wszyscy podcho-
dzili do biskupa, by odebraæ
z jego r¹k ga³¹zki palmowe, on
sam, nie czekaj¹c, podszed³ z ga-
³¹zk¹ do Klary. Jak¿e by³a
szczêœliwa!

To by³ ten znak? Tak! Jesz-
cze tej nocy opuœci³a potajem-
nie dom i za³o¿y³a zgrzebny
habit. Rodzice d³ugo nie mo-
gli och³on¹æ z wra¿enia, ale
có¿… Klara by³a pe³noletnia
i otrzyma³a b³ogos³awieñ-
stwo biskupa! Wtedy matka
Klary przypomnia³a sobie
s³owa, jakie us³ysza³a przed
jej urodzeniem: „Nie bój siê,
gdy¿ to dziecko zab³yœnie

swym ¿yciem jaœniej ni¿ s³oñce”.
Po jakimœ czasie sama wst¹pi³a

do Zakonu Pañ Ubogich, zwane-
go dziœ Zakonem Œwiêtej Klary.
Wst¹pi³a te¿ siostra Klary,
Agnieszka, i wiele dziewcz¹t z za-
mo¿nych rodzin. Odt¹d Bracia
z Franciszkowego Zakonu Braci
Mniejszych zajmowali siê prac¹
apostolsk¹, a siostry, ukryte za
murami klasztoru przy koœció³ku
œwiêtego Damiana, uprasza³y po-
trzebne ³aski dla nich i dla œwiata.
Ich ubogie ¿ycie wype³nione by³o

modlitw¹, pokut¹ i surowymi po-
stami. O œwiêtoœci Klary mówio-
no ju¿ za jej ¿ycia. Posiada³a dar
uzdrawiania, dokona³a cudowne-
go rozmno¿enia chleba, a kiedy
na Asy¿ pad³ blady strach z po-
wodu nacieraj¹cych Saracenów,
wysz³a im naprzeciw trzymaj¹c –
nie zgadniesz – monstrancjê
z Najœwiêtszym Sakramentem! Jej
blask zrobi³ swoje. Porazi³ wroga
i zmusi³ go do odwrotu.

***

Biblia mówi, ¿e: „Jeœli przyja-
ciel nie chodzi do przyjaciela,
œcie¿ka do niego zarasta”. Klara
i Franciszek widywali siê rzadko,
a jednak ich przyjaŸñ przetrwa³a
a¿ do tej pory. Dlaczego? Bo po-
³¹czy³a ich przyjaŸñ duchowa,
oparta na Bogu. A ty – czy roz-
mawiasz czasem o Bogu ze swy-
mi przyjació³mi?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 9

Z PIELGRZYMKOWEGO PAMIÊTNIKA
Jak przez ostatnie dwa lata, w sierpniu proponujê Wam lekturê pamiêtnika Waszej rówieœniczki, która

duchowo pielgrzymuje ze swoj¹ babci¹ na Jasn¹ Górê. Mo¿e w tym roku te¿ spróbujesz pielgrzymowaæ?
Pamiêtaj, ¿e musisz byæ pod opiek¹ osoby doros³ej. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

Witajcie!
Ju¿ trzeci raz z babci¹ wyruszê

na pielgrzymi szlak prowadz¹cy
przed tron Jasnogórskiej Pani.
W tym roku sama pyta³am bab-
ciê, czy ju¿ nas zapisa³a, bo dziêki
temu dostajê znaczek uczestnic-
twa, który  dum¹ zak³adam na
spotkania modlitewne. Podczas
roku jest pami¹tkow¹ ozdob¹ na
mojej tablicy. Moja kolekcja jest
coraz wiêksza. Równie¿ nie mogê
doczekaæ siê, kiedy znów bêdzie-
my œpiewaæ takie piêkne m³odzie-
¿owe, maryjne piosenki. Bardzo
podoba³y mi siê modlitwy – szcze-
gólnie do œwiêtych.

W tym roku has³o naczelne
pielgrzymki nie jest w jêzyku pol-

skim. Veni – poprosi³am babciê,
aby mi je wyjaœni³a. Opowiedzia-
³a mi, ¿e dawno temu, bo 2065
lat temu zakoñczy³a siê bitwa nad
Zel¹. Zwyciê¿y³ Gajusz Juliusz
Cezar, który zda³ sprawê senato-
rowi z wygranej, takimi s³owami:
Veni,vini, vici co znaczy: „Przy-
by³em, zobaczy³em, zwyciê¿y³em”.
Babcia doda³a jeszcze, ¿e
Jan III Sobieski, po zwyciêstwie
pod Wiedniem sparafrazowa³ te hi-
storyczne s³owa i w liœcie do pa-
pie¿a napisa³: Venimus, vidimus,
Deus Vicit! co znaczy: „Przybyli-
œmy, zobaczyliœmy, Bóg zwyciê-
¿y³!”.

Zaczê³am z babci¹ rozmawiaæ,
jak rozumieæ to has³o – „Przyby-

³em” – dok¹d, dlaczego, po co?
Zaraz nasuwaj¹ siê takie pytania.
Babcia s³usznie odpowiedzia³a, ¿e
ka¿de przybycie na mszê i apel bê-
dzie realizacj¹ tego has³a, a cel,
owoc tego przybycia bêdzie siê
ujawnia³ w ka¿dym zwyk³ym dniu
naszego ¿ycia. Ciekawe, co to
znaczy…

Przekonamy siê ju¿ za kilka dni.
Przyjdziesz? Dzieci jest coraz wiê-
cej – nawet by³ ma³y dzidziuœ
w wózeczku. Skoro on da³ radê,
to Ty na pewno te¿! Czekam na
Ciebie!

Pielgrzymuj¹ca Ola
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INTENCJE MSZALNE
1 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Alfonsa Liguori, biskupa i doktora Koœcio³a                                                                       *

900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Joanny
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

2 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                           *
900

2000 + Antoni Stanis³awski
3 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                     *

900

2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Haliny, Jolanty i Romana z podziêkowaniem za otrzymane ³aski
4 sierpnia, sobota – wspomnienie œw. Jana Marii Vianneya, prezbitera                                                                     *

900 + Ewa
2000

5 sierpnia, 18 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                *
800 O poznanie przez wszystkich ludzi dobroci i mi³osierdzia Pana Boga
900 + Czes³awa (f) Tomczak; ++ Helena, Czes³aw (m), Stanis³aw (m), Kazimierz, Regina Tomczak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Miros³awa (f) Wojtczak – 1 rocznica œmierci; + Jan Wojtczak; ++ z rodzin Wojtczak i Kanclerz

6 sierpnia, poniedzia³ek – œwiêto Przemienienia Pañskiego                                                                                               *
900

2000 + Zbigniew Licke – 1 rocznica œmierci
7 sierpnia, wtorek – wspomnienie b³. Edmunda Bojanowskiego                                                                                         *

900

2000

8 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Dominika, prezbitera                                                                                         *
900

2000 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
9 sierpnia, czwartek – œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, patronki Europy

900

2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Bo¿eny i Zbyszka w 3. rocznicê œlubu
10 sierpnia, pi¹tek – œw. Wawrzyñca, diakona i mêczennika, patrona naszej parafii                                                       *

900

2000 W intencji Duchowej Grupy Pielgrzymów na Jasn¹ Górê
11 sierpnia, sobota – œw. Klary, dziewicy                                                     *

900

1800 + Maria DuŸ; ++ z rodziny Iwanków
12 sierpnia, 19 niedziela w ci¹gu roku                                                        *

800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marii i syna Jaros³awa
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Szymon Œwiderski – 22 rocznica œmierci; + Barbara Nietreba
1200 ODPUST PARAFIALNY
2000

13 sierpnia, poniedzia³ek                                                                         *
900

1800

2000 Ró¿a NMP Matki Pocieszenia
14 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika                                         *

900

1800

15 sierpnia, œroda – uroczystoœæ wniebowziêcia NMP                                                                                                      *
800 + Zofia, Roman M¹czka; + W³adys³awa (f), Jan Œwiêtochowscy
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz opiekê Matki Bo¿ej dla Micha³a i Gabrysi w rocznicê urodzin oraz o potrzebne

³aski dla Ewy i Tomasza
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 O zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo, potrzebne ³aski i dary Ducha Œwiêtego dla Patrycji w 18. rocznicê urodzin

16 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                      *
900

1800

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo Fatimskie
w poniedzia³ek, 13 sierpnia

o godz. 2000

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 sierpnia (pi¹tek)
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Nabo¿eñstwo Pierwszych Sobót Miesi¹ca – 4 sierpnia, godz. 800

17 sierpnia, pi¹tek – wspomnienie œw. Jacka, prezbitera                                                                                                   *
900

1800 + Gra¿yna Wajdzik – 6 rocznica œmierci
18 sierpnia, sobota                                                                                                                                                                  *

900

1800

19 sierpnia, 20 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                             *
800 W intencji Bogu wiadomej
900 ++ Boles³aw (m), Józefa (f), Wojciech Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 ++ Helena, Stanis³aw (m), Jaros³aw K³oczko;  ++ z rodzin K³oczko i Chrzanowskich

20 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Bernarda, opata i doktora Koœcio³a                                                       *
900

1800 W intencji Tadeusza z okazji 20 rocznicy urodzin
21 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a                                                                                                    *

900

1800 + Agnieszka Lech – 40 rocznica œmierci; + Stefan Lech
22 sierpnia, œroda – wspomnienie NMP Królowej                                                                                                              *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
23 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                                           *

900

1800

24 sierpnia, pi¹tek – œwiêto œw. Bart³omieja, aposto³a                                                                                                                              *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Maliny w 18 rocznicê urodzin
25 sierpnia, sobota                                                                                                                                                             *

900

1800 + Grzegorz Jarych; + Antoni Jarych; ++ z rodziny Jarych
26 sierpnia, 21 niedziela w ci¹gu roku – NMP Czêstochowskiej                                                                                         *

800 ++ Weronika, Zofia, Janina, Maria, Marcin, Jan, Józef (m), Mieczys³aw (m), Kazimierz Madej
900 + Stanis³aw (m) Bruder
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Józef (m) Tytko – 19 rocznica œmierci; ++ Agnieszka, Andrzej Tytko

27 sierpnia, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Moniki                                                                                                           *
900

1800

28 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a                                                               *
900

1800

29 sierpnia, œroda – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela                                                                                 *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
30 sierpnia, czwartek                                                                                                                                                             *

900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla sióstr i braci Nieustaj¹cego Ró¿añca
1800

31 sierpnia, pi¹tek – 22 rocznica konsekracji biskupiej JE abpa Mariana Go³êbiewskiego                                           *
900

1800

W okresie pielgrzymki w dniach od 2 do 10 sierpnia
zapraszamy codziennie na nasz¹ wieczorn¹ Mszê œw. o godzinie 2000,

po której w³¹czymy siê do modlitwy pielgrzymkowej
z odœpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
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KRONIKA PARAFIALNA
W lipcudo wspólnoty parafial-

nej, przez sakrament Chrztu
œwiêtego, zosta³y przyjête dzieci:

Oskar Janik
£ucja Piwowarska
Anna Wild
Zuzanna Suszyñska
Wiktoria D¹browska
Tymon Rafa³ Serwiak
Nikodem Kryspin Doliñski
Victor Baranowicz
Amelia Laura Æmikiewicz
Jan Andrzej Mazan

W lipcuzmarli
+ Janina Grylak
+ Weronika Groszek
+ Alicja Kaczmarek
+ Zdzis³aw Pac

Módlmy siê
o Niebo
dla nich.

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

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

parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

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

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w sierpniu

Intencja ogólna:
 Aby wielkie wybory ekono-
miczne i polityczne chroni³y ro-
dziny jako skarb ludzkoœci.

Zgodnie z zaleceniem Papie¿a Fran-
ciszka, od 2017 r. coroczna lista inten-
cji zawiera jedn¹ intencjê (ogóln¹ lub
ewangelizacyjn¹) w ka¿dym miesi¹cu.
Druga intencja og³aszana bêdzie na bie-
¿¹co, w zwi¹zku z aktualnymi wydarze-
niami i problemami.

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

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

Dnia 1 wrzeœnia 2018 r.
w godz. 1400 – 1900

na  terenie restauracji Orle Gniazdo
przy ul. Przyby³y we Wroc³awiu
odbêdzie siê festyn osiedlowy:

90 lat ¯ernik
– historia i wspó³czesnoœæ

Atrakcje:
· „Kmicicowa Kompanija” – Zespó³ JANTAR historycz-

ny pokaz ¿ycia Rzeczpospolitej XVII w.
· dmuchañce, ciuchcia, balonowe zoo, konkursy, kucy-

ki, przelot balonem (przy dobrej pogodzie)…
· kiermasz prac dziewcz¹t z Domu Pomocy Spo³ecznej

przy ul. Objazdowej
· ma³a gastronomia
Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkañców

Rada Osiedla ¯erniki
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