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Podwy¿szenie Krzy¿a Œwiêtego – 14 wrzeœnia
Kiedy w roku 70 Jerozolima

zosta³a zdobyta i zburzona przez
Rzymian, rozpoczê³y siê wielkie
przeœladowania religii Chrystusa,
trwaj¹ce prawie 300 lat. Dopie-
ro po ustaniu tych przeœladowañ
matka cesarza rzymskiego Kon-
stantyna, œw. Helena, kaza³a szu-
kaæ Krzy¿a, na którym umar³ Pan
Jezus.

Po d³ugich poszukiwaniach
Krzy¿ odnaleziono. Co do daty
tego wydarzenia historycy nie s¹
zgodni; najczêœciej podaje siê rok
320, 326 lub 330, natomiast
jako dzieñ wszystkie Ÿród³a podaj¹
13 albo 14 wrzeœnia. W zwi¹zku
z tym wydarzeniem zbudowano
w Jerozolimie na Golgocie dwie
bazyliki: Mêczenników (Marty-
rium) i Zmartwychwstania (Ana-
stasis). Bazylika Mêczenników na-
zywana by³a tak¿e Bazylik¹ Krzy-
¿a. 13 wrzeœnia 335 r. odby³o siê

uroczyste poœwiêcenie i przekaza-
nie miejscowemu biskupowi oby-
dwu bazylik. Na tê pami¹tkê ob-
chodzono co roku 13 wrzeœnia
uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego. PóŸniej przeniesiono to
œwiêto na 14 wrzeœnia, poniewa¿
tego dnia wypada rocznica wysta-
wienia relikwii Krzy¿a na widok
publiczny, a wiêc pierwszej ado-
racji Krzy¿a, która mia³a miejsce
nastêpnego dnia po poœwiêceniu
bazylik. Œwiêto wprowadzono
najpierw dla tych koœcio³ów, któ-
re posiada³y relikwie Krzy¿a, po-
tem zaœ dla ca³ego Koœcio³a Po-
wszechnego.

Wa¿nym wk³adem w historiê
Œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a jest
œwiadectwo mniszki Egerii, która
w Itinerarium Egeriae relacjonu-
je obchody Podwy¿szenia Krzy¿a
po³¹czone ze œwiêtem dedykacji,
czyli poœwiêcenia koœcio³a Mê-

czenników (Martyrium) na Golgo-
cie: „Dniami Eucenii (dedykacji)
zw¹ siê te dni, w których œwiêty
koœció³ stoj¹cy na Golgocie, zwa-
ny Martyrium, poœwiêcony zosta³
Bogu. Tak¿e œwiêty koœció³ znaj-
duj¹cy siê w Anastasis, to jest
w miejscu, gdzie Pan po mêce
zmartwychwsta³, tego samego
dnia zosta³ Bogu poœwiêcony.
Rocznica poœwiêcenia tych œwiê-
tych koœcio³ów jest obchodzona
z ca³¹ czci¹, bo i Krzy¿ znalezio-
no tego samego dnia”.

W 614 r. na Ziemiê Œwiêt¹
napadli Persowie pod wodz¹ Cho-
zroeza. Zburzyli wówczas wszyst-
kie koœcio³y, tak¿e i koœció³ Bo¿e-
go Grobu, a wiedz¹c, jak wielkiej
czci doznaje Krzy¿ Pana Jezusa,
zabrali go ze sob¹. Ca³y œwiat
modli³ siê o odzyskanie Krzy¿a
Œwiêtego. Po zwyciêstwie, jakie
cesarz Herakliusz odniós³ nad
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Chozroezem, w traktacie pokojo-
wym Persowie zostali zmuszeni do
oddania œwiêtej relikwii w 628 r.
Podanie g³osi, ¿e kiedy sam ce-
sarz chcia³ na swoich ramionach
zanieœæ Krzy¿ Chrystusa na Kal-
wariê, móg³ to uczyniæ dopiero
wówczas, kiedy zdj¹³ swoje kró-
lewskie szaty. Jest to legenda, gdy¿
ze œwiadectwa œw. Cyryla Jero-
zolimskiego (+ 387) wiemy, ¿e ju¿
za jego czasów czcigodn¹ relikwiê
podzielono na drobne czêœci i ro-
zes³ano je niemal po wszystkich
okolicznych koœcio³ach.

Koœció³ w Krzy¿u Jezusa wi-
dzia³ zawsze o³tarz, na którym Syn
Bo¿y dokona³ zbawienia œwiata.
Dlatego ka¿da jego cz¹stka, tak
obficie zroszona Jego Najœwiêtsz¹
Krwi¹, doznawa³a zawsze szcze-
gólnej czci. Nie chodzi w tym wy-
padku o autentycznoœæ poszcze-
gólnych relikwii, ale o fakt, ¿e
przypominaj¹ one Krzy¿ Chrystu-
sa i wielkie dzie³o, jakie siê na nim
dokona³o dla dobra rodzaju ludz-
kiego.

O ukrzy¿owaniu Pana Jezusa
pisz¹ wszyscy Ewangeliœci. Co
wiêcej, podaj¹ bardzo szczegó³o-
we okolicznoœci tego wydarzenia.
Wed³ug œwiadectwa Ewangelistów
Pan Jezus zosta³ ukrzy¿owany
oko³o godziny 12, a umar³ o go-
dzinie 15. Jego pogrzeb odby³ siê
ok. godziny 17.

Kara ukrzy¿owania by³a
u ¯ydów znana, chocia¿ w pra-
wie moj¿eszowym nie by³a prze-
widziana. Aleksander Janneusz
(103-76 przed Chrystusem) u¿y³
jej dla ukarania zbuntowanych
przeciwko niemu faryzeuszów.
Tak¹ karê stosowali powszechnie
Fenicjanie, Kartagiñczycy, Perso-
wie i Rzymianie. Ci ostatni jed-
nak nie stosowali jej wobec oby-
wateli rzymskich. By³a to bowiem
kara uznawana za hañbi¹c¹ i bar-
dzo okrutn¹. Skazañca odzierano
z szat, rzucano go na ziemiê, roz-
ci¹gano mu ramiona i nogi, przy-

bijaj¹c je do krzy¿a. Skazaniec
kona³ z omdlenia i gor¹czki,
dusi³ siê. Na domiar z³ego wi-
sielca nêka³o mnóstwo koma-
rów, a bywa³o, ¿e konaj¹cego
rozrywa³y sêpy. Krzy¿ mia³ zwy-
kle kszta³t litery T (tau). Ponie-
wa¿ œmieræ na krzy¿u mia³a
wszystkie znamiona hañby, dla-
tego cesarz Konstantyn Wielki
w 316 r. zniós³ karê œmierci
przez ukrzy¿owanie.

Najwiêksz¹ czêœæ drzewa
Krzy¿a œwiêtego posiada obec-
nie koœció³ œw. Guduli w Bruk-
seli. Bazylika œw. Piotra w Rzy-
mie przechowuje czêœæ relikwii,
któr¹ cesarze bizantyjscy nosili
na piersi w czasie najwiêkszych
uroczystoœci. W skarbcu katedry
paryskiej jest cz¹stka Krzy¿a œwiê-
tego, podarowana przez polsk¹
królow¹ Annê Gonzagê, któr¹
mia³a otrzymaæ od króla Jana Ka-
zimierza. Najwiêksz¹ czêœæ Krzy-
¿a œwiêtego w Polsce posiada³ ko-
œció³ dominikanów w Lublinie (zo-
sta³y one skradzione w roku
1991, chocia¿ nadal w koœciele
tym znajduj¹ siê dwa inne reli-
kwiarze Krzy¿a œwiêtego). Stosun-
kowo du¿¹ czêœæ Krzy¿a œwiêtego
posiada koœció³ œw. Krzy¿a na
£ysej Górze pod Kielcami. Mia³
j¹ podarowaæ benedyktynom œw.
Emeryk (+ 1031), syn œw. Stefa-
na, króla Wêgier (+ 1038). Od
tej relikwii i klasztoru pochodzi na-
zwa „Góry Œwiêtokrzyskie”.
Wreszcie doœæ znaczna relikwia
Krzy¿a œwiêtego znajduje siê
w bazylice Krzy¿a Œwiêtego
w Rzymie.

Ku czci Krzy¿a Œwiêtego wznie-
siono mnóstwo koœcio³ów. W sa-
mej Polsce jest ich ponad 100.
Istnieje równie¿ kilka rodzin za-
konnych – mêskich i ¿eñskich –
pod nazw¹ Œwiêtego Krzy¿a.
Wœród nich najliczniejsze to Zgro-
madzenie Œw. Krzy¿a, za³o¿one
w 1837 r., a zatwierdzone przez
Rzym w 1855 r.

Krzy¿ Chrystusa czci siê czyni¹c
znak krzy¿a. Pocz¹tkowo czynio-
no krzy¿ nad przedmiotami, kre-
œl¹c go d³oni¹. Mia³ on byæ wy-
znaniem wiary, chroniæ od nie-
szczêœæ, sprowadzaæ Bo¿e b³ogo-
s³awieñstwo. Zwyczaj ten siêga
pierwszych wieków chrzeœcijañ-
stwa. By³ on traktowany jako cre-
do katolickie, streszczenie najwa¿-
niejszych prawd wiary. S³owami
podkreœlano wiarê w Boga w Trój-
cy Œwiêtej jedynego, a ruchem rêki
podkreœlano nasze zbawienie
przez Chrystusow¹ mêkê i œmieræ.
O znaku krzy¿a œwiêtego pisze ju¿
Tertulian (+ ok. 240). Œw. Hie-
ronim mówi o nim w liœcie do
Eustochii. Pierwsi chrzeœcijanie
tym znakiem pos³ugiwali siê bar-
dzo czêsto. Koœció³ zachowa³ ten
zwyczaj, kiedy w liturgii b³ogos³a-
wi swoich wiernych.

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a
przypomina nam wielkie znacze-
nie krzy¿a jako symbolu chrzeœci-
jañstwa i uœwiadamia, ¿e nie mo-
¿emy go traktowaæ jedynie jako
elementu dekoracji naszego miesz-
kania, miejsca pracy czy jednego
z wielu elementów naszego co-
dziennego stroju.

oprac. E. Kowalewska
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PO-WAKACYJNE WÊDRÓWKI
Niedaleko, 10 km od Wroc³a-

wia mo¿na zobaczyæ piêkn¹, drew-
nian¹ budowlê – Wiatrak w Luty-
ni. We wrzeœniu i paŸdzierniku
pogoda sprzyja wycieczkom. Mo¿e
wiêc wypad za miasto zamiast sie-
dzenia przed telewizorem?

Warto wiedzieæ, ¿e mamy kil-
ka rodzajów wiatraków:

· paltraki – w których zasad-
nicz¹ czêœci¹ s¹ obracane wiatrem
œmig³a (skrzyd³a) poruszaj¹ce urz¹-
dzenia do mielenia ziarna. Paltrak
(podobnie jak wspomniany ni¿ej
koŸlak) obracany jest w ca³oœci
wraz z maszynami na kierunek
wiatru,

· wiatraki holenderskie – cha-
rakteryzuj¹ce siê nieruchomym,
masywnym korpusem (zwykle mu-
rowanym, na planie ko³a lub wie-
loboku), na którym umocowana
jest obracana na ³o¿ysku bry³a da-
chowa ze œmig³ami. Pozwala³o to
³atwiej dostosowaæ œmig³a wiatra-
ka do kierunku wiatru,

· koŸlaki –
najstarsze i naj-
prymitywniej-
sze wiatraki eu-
ropejskie.

Wiatrak w
Lutyni jest w³a-
œnie koŸlakiem.

KoŸlak to
najprostszy typ
wiatraka, po-
siada kozio³, na
którym opiera
siê ca³a jego
kons t rukc ja .
Wiatrak ten mo¿na RÊCZNIE
przekrêciæ w kierunku wiej¹cego
wiatru, aby skrzyd³a wiatraka
efektywniej siê obraca³y. Wiatrak
w Lutyni nie posiada skrzyde³.

Jest to jeden z niewielu na Dol-
nym Œl¹sku wiatrak koŸlak bez-
skrzyd³owy z XIX wieku. Wiatra-
ki koz³owe s¹ najstarszym typem
wiatraka wystêpuj¹cym na zie-
miach polskich. Ich cech¹ charak-
terystyczn¹ jest to, ¿e ca³y budy-
nek wiatraka jest obracany wokó³
pionowego, drewnianego s³upa
tzw. sztembra. Sztember podpar-
ty jest najczêœciej czterema za-
strza³ami, a jego dolne zakoñ-
czenie tkwi w dwóch krzy¿u-
j¹cych siê podwalinach. Tak
skonstruowane podparcie bu-
dynku nosi nazwê koz³a.

Wiatrak koŸlak posiada³
3 kondygnacje: dolna wy³¹-
czona by³a z u¿ytkowania,
jako ¿e by³a zajêta przez
konstrukcjê koz³a, zaœ na
kondygnacji œrodkowej i gór-
nej odbywa³a siê produkcja
m¹ki. Mechanizm miel¹cy
zbo¿e znajdowa³ siê na III
kondygnacji. Napêd urz¹-
dzeñ m³yñskich odbywa³ siê
za pomoc¹ drewnianego

wa³u skrzyd³owego i osadzonego
na nim ko³a palecznego, którego
œrednica dochodzi³a do 4 metrów.
Ko³o paleczne by³o zazêbione z
mniejszym ko³em zêbatym, tzw.
cewi¹, której œrednica by³a o wie-
le mniejsza i wynosi³a zwykle oko-
³o 40 cm. Wszystkie mechanizmy
i przek³adnie wykonane by³y z ele-
mentów drewnianych ³¹czonych
ze sob¹ bez u¿ycia stali.

Zdjêcia i informacje
pochodz¹ m.in.

z bloga Dolnoœl¹ski Podró¿nik
dolnoslaskipodroznik.pl
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Nie przypuszcza³am, ¿e jako
osoba „wczeœniej urodzona” bêdê
mog³a uczestniczyæ w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y podczas Dni
Spotkañ we Wroc³awiu, i to z tak
bliska. A tu taka mi³a niespodzian-
ka: W niedzielê, 17 lipca zadzwo-
ni³a do mnie znajoma i spyta³a,
czy nie mog³abym s³u¿yæ, jako t³u-
maczka w czasie Dni Spotkañ w
Jej parafii. Poniewa¿ nie mia³am
akurat ¿adnych planów, zgodzi³am
siê bez wahania. I by³a to bardzo
dobra decyzja. Te spotkania z m³o-
dzie¿¹ z Niemiec, ale równie¿ ró¿-
nymi osobami z parafii œw. Waw-
rzyñca na ¯ernikach, udzia³ w
mszach œwiêtych i nabo¿eñstwach,
pozostan¹ w mojej pamiêci na za-
wsze. Kiedy na stadionie zobaczy-
³am barwn¹, radosn¹ rzeszê m³o-
dych ludzi pochodz¹cych z ró¿-
nych krajów, ró¿nych œrodowisk,
mówi¹cych ró¿nymi jêzykami,
a jednak doskonale siê rozumiej¹-
cych, opanowa³o mnie wzrusze-
nie. Mog³am tylko powtarzaæ
w duchu s³owa pieœni: Jak wielki
jest Bóg! Podczas tych Dni Spo-
tkañ mo¿na by³o tak bardzo „na-
macalnie” przekonaæ siê, ¿e nasz
Koœció³ jest powszechny, a dziêki
swojej ró¿norodnoœci piêkny i bo-
gaty. Je¿eli jednoczy nas Trójje-
dyny Bóg, to bez wzglêdu na to,
czy jesteœmy starzy, czy m³odzi,
pe³nosprawni, czy maj¹cy rozma-
ite deficyty, mo¿emy byæ pewni,
¿e jesteœmy wszyscy Jego dzieæ-

mi, a przez to stanowimy jedn¹
wielk¹ rodzinê.

Bêd¹c kiedyœ w kraju arabskim
musia³am przejœæ kilka kilometrów
przez miasto id¹c na mszê œw. do
koœcio³a katolickiego. I czu³am siê
trochê nieswojo i obco wœród tam-
tych ludzi. Ale kiedy zobaczy³am
z daleka ma³y koœció³ek

œw. Anny, otoczony krzakami bu-
genwilli, poczu³am siê tak, jakbym
zobaczy³a swój w³asny dom i wie-
dzia³am, ¿e tam bêdê bezpieczna.

W czasie tych kilku dni we
Wroc³awiu wróci³y te¿ wspomnie-
nia o innych spotkaniach i wyda-
rzeniach religijnych, w których
bra³am udzia³ w m³odoœci, a któ-
re gromadzi³y wielkie rzesze lu-
dzi – piesze pielgrzymki z Wro-
c³awia do Czêstochowy, Ekume-
niczne Spotkania organizowane

Ju¿ za nami jest to wielkie prze¿ycie Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Polsce. Czy zadajemy
sobie pytanie co nam po nich pozosta³o? Jak i czy wp³ynê³y one na nas, na nasz¹ wiarê,
pobo¿noœæ czy zatopienie w modlitwie? Dla wielu z nas by³y to rekolekcje, a najlepiej podsu-
mowuj¹ je œwiadectwa tych, którzy w nich uczestniczyli. Dziœ chcemy podzieliæ siê ze wszyst-
kimi œwiadectwem osoby, która prze¿ywa³a je w naszej parafii. Chocia¿ jest to szalenie trud-
ne, to dla swojego rozwoju duchowego zawsze warto podsumowaæ, jakie zmiany w nas
nast¹pi³y.

przez Braci z Taize, pielgrzymki
papieskie œw. Jana Paw³a II i Be-
nedykta XVI i wiele innych. Od-
czu³am i czujê ci¹gle ogromn¹
wdziêcznoœæ Panu Bogu, ¿e po-
zwoli³ mi braæ udzia³ w tych wszyst-
kich wydarzeniach i spotkaæ tak
wielu wspania³ych ludzi, a przez
nich i w nich spotkaæ Jezusa.
I wiem, ¿e cokolwiek by siê nie
dzia³o w moim ¿yciu, jest Ktoœ, kto
zawsze wska¿e mi w³aœciw¹ dro-
gê, mimo moich grzechów i s³a-
boœci, stawiaj¹c na tej drodze od-
powiednich ludzi.

A wracaj¹c do Dni Spotkañ, to
mog³abym powiedzieæ, cytuj¹c List
do Hebrajczyków, i mam nadzie-
jê, ¿e nie bêdzie to nadu¿ycie: ¿e
„niektórzy, nie wiedz¹c, anio³om
dali goœcinê” (Hbr 13, 1).

Modlê siê za m³odych ludzi bio-
r¹cych udzia³ w ŒDM, ale te¿ za
wszystkich m³odych i nie tylko,
¿eby Bóg by³ zawsze obecny w ich
sercach, a je¿eli jeszcze tak nie
jest, to, aby pozwolili Mu w nich
zamieszkaæ.

Dziêkujê te¿ wszystkim osobom
spotkanym w ¯ernickiej parafii.
O wszystkich zachowam wdziêcz-
ne wspomnienia.

Danuta Chlebicz
Zachêcamy innych do podziele-

nia siê swoimi refleksjami dotycz¹-
cymi ŒDM. Mo¿na je spisaæ rêcznie
i zostawiæ w zakrystii, mo¿na prze-
s³aæ mejlem na adres:
gazetka-dla-wszystkich@wp.pl

CO ZOSTA£O W NAS PO ŒDM...
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71) 357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel./fax 71 758 59 79
www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest
w poniedzia³ki w godz. 1600 – 1700

oraz soboty w godz. 1000 – 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c wrzesieñ

Ogólna
Aby ka¿dy wnosi³ wk³ad we

wspólne dobro i w budowê spo-
³eczeñstwa, które stawia w cen-
trum osobê ludzk¹.

Misyjna
Aby chrzeœcijanie, przystêpu-

j¹c do sakramentów i rozwa¿a-
j¹c Pismo Œwiête, stawali siê
coraz bardziej œwiadomi swojej
misji ewangelizacyjnej.

Fundamentem wychowania
religijnego dzieci jest g³êboka i
autentyczna wiara jego rodzi-
ców.

Wielu rodzicom zale¿y na tym,
by swoim dzieciom przekazaæ war-
toœci religijne, tak by one ¿y³y
i uk³ada³y swoje ¿ycie w relacji do
Boga oraz na podstawie zasad
i wartoœci, jakie niesie ze sob¹ wia-
ra. Jedn¹ z podstawowych prawd
zwi¹zanych z ka¿dego rodzaju wy-
chowaniem jest fakt, ¿e dzieci maj¹
naturaln¹ tendencjê do uczestnicze-
nia w ¿yciu doros³ych i do ich naœla-
dowania. Warto przy tym pamiê-
taæ, ¿e nie jest to œlepe naœladow-
nictwo, tak jak je mo¿na czêsto ob-
serwowaæ w œwiecie zwierz¹t.

Ju¿ pod koniec okresu niemow-
lêcego u dzieci pojawia siê zdolnoœæ
odczytywania intencji, jakimi kieruj¹
siê w swoich zachowaniach inni lu-
dzie, a zw³aszcza ich rodzice. Dziec-
ko zatem nie tylko widzi zachowa-
nie rodziców, ale potrafi odczytaæ
sens, jaki temu zachowaniu nadaj¹
ojciec b¹dŸ matka. Czyni to na po-
cz¹tku swojego ¿ycia czêsto co praw-
da w sposób pozarefleksyjny, ale to
nie znaczy, ¿e nie widzi sercem
prawdziwego sensu, jaki rodzice na-
daj¹ swoim zachowaniom.

Umiejêtnoœæ
odczytywania intencji

Ta pojawiaj¹ca siê w rozwoju
dziecka zdolnoœæ odczytywania in-
tencji i sensu zachowania doros³ych
mo¿e t³umaczyæ kilka zjawisk z ¿ycia
rodzinnego.

Wska¿my na dwa. Pierwsze jest
zwi¹zane z sytuacj¹, kiedy starali-
œmy siê przed dzieæmi ukryæ pew-
ne problemy b¹dŸ trudne sytuacje
rodzinne, a one i tak siê domyœli³y,
co siê naprawdê dzieje. Drugie jest
zwi¹zane z sytuacj¹, kiedy dzieci
czêsto nie potrafi¹ nazwaæ pojawia-
j¹cych siê problemów rodzinnych.
Emocjonalnie jednak wyczuwaj¹ sta-
ny napiêcia wœród cz³onków swojej
rodziny. Pojawiaj¹ce siê wtedy w ich

zachowaniu pewne zaburzenia
mog¹ byæ po prostu „jêzykiem”
emocjonalno-fizycznym wyra¿aj¹-
cym to, co dzieje siê w ich rodzi-
nie. Ich milczenie zatem nie ozna-
cza, ¿e nie wiedz¹, i¿ mamy pro-
blemy, trudnoœci czy te¿ jakieœ kon-
flikty ze sob¹. Nie wiedz¹ mo¿e
umys³em, ale sercem czuj¹, jaka jest
emocjonalna prawda o nas.

Prawda o zdolnoœci czytania przez
dzieci intencji naszych zachowañ
pokazuje, ¿e dziecko bêdzie na-
prawdê naœladowaæ i przejmowaæ
jedynie te zachowania rodziców,
którym oni sami „od wewn¹trz”
nadaj¹ autentycznie wa¿ne znacze-
nie. Dziecko, dziêki umiejêtnoœci
odczytywania intencji, potrafi bo-
wiem rozeznaæ, które zachowanie
dla rodzica jest wa¿ne i z tego wzglê-
du warte naœladowania, a które jest
udawane i na pokaz, a zatem od
strony serca nieistotne i bez wiêk-
szej wartoœci.

Naœladowanie zachowañ
Czêsto zdarza siê, ¿e rodzice

wymagaj¹ ze wzglêdów spo³ecznych
czy kulturowych, by dzieci naœlado-
wa³y ich zachowania, jednak przez
nich samych uwa¿ane za nieistotne
i tak naprawdê niewa¿ne. Jak pod-
powiada codzienne doœwiadczenie,
dzieci robi¹ to, czego siê od nich
wymaga, najczêœciej kieruj¹c siê
przede wszystkim pos³uszeñstwem
wzglêdem swoich rodziców. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e z biegiem cza-
su takie zachowanie stanie siê dla
dziecka jedynie zwyk³ym rytua³em,
bez g³êbszego sensu i znaczenia. Nic
wiêc dziwnego, ¿e jak dorasta i kie-
dy ju¿ mo¿e samo decydowaæ o so-
bie, to najczêœciej porzuca to za-
chowanie jako nieistotne dla jego
¿ycia. Zreszt¹ naprawdê od pocz¹tku
by³o ono te¿ takim dla jego rodzi-
ców.

Opisywana prawda postuluje za-
tem, ¿e jeœli chce siê dobrze wy-
chowaæ dziecko w jakiejœ dziedzi-
nie, to rodzic powinien sam byæ g³ê-

FUNDAMENT RELIGIJNEGO
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boko przekonany co do jej wartoœci
i znaczenia.

Ta zasada wychowania wydaje
siê, ¿e w sposób szczególny odnosi
siê zw³aszcza do wychowania dziec-
ka w duchu wiary.

Prawdziwa religijnoœæ
Aby zadzia³a³a ona w tym wy-

miarze ¿ycia dziecka, sam rodzic
powinien najpierw sobie uœwiado-
miæ, czym tak naprawdê jest wia-
ra. Prawdziwa i autentyczna religij-
noœæ nie sprowadza siê tylko
i wy³¹cznie do wykonywania jakichœ
zewnêtrznych zachowañ. Niestety
nazbyt czêsto w ¿yciu spo³ecznym
patrzymy na religijnoœæ w³aœnie
przez taki czysto zewnêtrzny jej
wymiar – naj³atwiej zauwa¿alny i
policzalny dla ró¿nego rodzaju son-
da¿y. Takie spojrzenie powoduje
jednak to, ¿e czêsto nasz¹ uwagê
odnoœnie do religijnoœci skupiamy
w³aœnie jedynie na problemie czê-
stotliwoœci wype³niania pewnych
praktyk, widz¹c w niej wskaŸnik
poziomu naszej wiary, z pominiê-
ciem w ogóle jej aspektu jakoœcio-
wego.

Tymczasem religijnoœæ bez to-
warzysz¹cej jej œwiadomoœci czêsto
bardzo szybko usycha i ginie. Praw-
dziwa religijnoœæ opiera siê przede
wszystkim na znajomoœci znaczeñ,
intencji, jakimi wiara pos³uguje siê
i jakie pragnie przekazywaæ przez
ró¿nego rodzaju praktyki zewnêtrz-
ne. Te praktyki s³u¿¹ bowiem wy-
ra¿aniu tych znaczeñ oraz ich obja-
wianiu. Wykonywanie praktyk reli-
gijnych bez towarzysz¹cej im znajo-
moœci sensu, intencji i znaczeñ
z biegiem czasu staje siê bardzo
czêsto jedynie wykonywaniem pu-
stych gestów.

Nic wiêc dziwnego, ¿e wielu lu-
dzi, którzy pomijaj¹ ten wewnêtrz-
ny aspekt religijnych zachowañ,
z czasem przestaje je wykonywaæ,
czy nawet je porzuca.

Wracaj¹c do problemu wychowa-
nia religijnego dzieci, trzeba sobie

zatem uœwiadomiæ, ¿e jego funda-
mentem jest po prostu g³êboka i
autentyczna wiara jego rodziców. To
ona stwarza w³aœciw¹ atmosferê, w
której mo¿e zacz¹æ siê autentyczne
wychowanie religijne dziecka. Szcze-
ra, g³êboka i autentyczna wiara ro-
dzica powoduje, ¿e dziecko, obser-
wuj¹c wykonywane przez rodzica
praktyki religijne, nie tylko naœla-
duje jego zachowania, ale jednocze-
œnie odczytuje wewnêtrzne znacze-
nie, jakie one maj¹ dla rodzica. Dziê-
ki temu praktyki te staj¹ siê dla
dziecka czymœ ¿ywym, istotnym
i wa¿nym, bo takie s¹ najpierw
w oczach jego rodzica.

Autentyczna wiara
Siêgnijmy po pewien przyk³ad.

Wielu z nas mo¿e poœwiadczyæ, ¿e
niedzielna Eucharystia jest w³aœciwie
czêsto jedynym momentem
w ci¹gu tygodnia, kiedy mo¿emy
stan¹æ przed Bogiem, pos³uchaæ
Jego s³owa, doœwiadczyæ Jego obec-
noœci i uœwiadomiæ sobie, ¿e towa-
rzyszy On nam ze swoj¹ ³ask¹ w bie-
gu codziennego ¿ycia. Nieraz przy-
chodzimy na Eucharystiê przepe³nie-
ni swoimi lêkami, napiêciami i
zmartwieniami zwi¹zanymi z co-
dziennoœci¹. Otwieraj¹c siê w sku-
pieniu na dar Bo¿ego s³owa i Bo¿¹
obecnoœæ, wychodzimy czêsto z niej
inni – uspokojeni, wzmocnieni na
duchu, przepe³nieni nadziej¹ i we-
wnêtrzn¹ si³¹. Nie trzeba zbyt du¿o
t³umaczyæ, jak bardzo wa¿ne jest dla
ca³ej rodziny, by rodzic by³ cz³owie-
kiem, który wobec codziennych pro-
blemów znajduje w sobie we-
wnêtrzn¹ si³ê do ich pokonywania.
Dziêki temu daje wsparcie swoje-
mu wspó³ma³¿onkowi i staje siê tak¿e
jednoczeœnie dla swoich dzieci Ÿró-
d³em poczucia bezpieczeñstwa.

Taki rodzic jest zatem dla dziec-
ka czytelnym znakiem, ¿e bêd¹c w
koœciele, by³ na spotkaniu
z Bogiem, który go przemienia
i pomaga byæ lepszym cz³owiekiem.
Dziecko wtedy z zachowania rodzi-

ca wyucza siê, ¿e spotkanie z Bo-
giem jest czymœ wa¿nym i zmienia-
j¹cym cz³owieka.

Niedawno na ³amach czasopisma
internetowego „Wszystko co najwa¿-
niejsze” pojawi³a siê dyskusja, co
studiowaæ? Eryk Mistewicz, znaw-
ca wspó³czesnych mediów, dzien-
nikarz i publicysta napisa³, ¿e naj-
wa¿niejsze jest nie „co”, ale „u
kogo” studiowaæ: „Kogo spotkamy
na naszych zajêciach. Kto nauczy
nas podstaw w trakcie zajêæ na
pierwszym roku, rozpalaj¹c w nas
przy tej okazji chêæ pog³êbiania wie-
dzy lub robi¹c wszystko, aby tê chêæ
pog³êbiania wiedzy, zadawania py-
tañ, szukania odpowiedzi zabiæ w
zarodku”. Mo¿emy powiedzieæ
przez analogiê, ¿e podobnie jest z
wychowaniem religijnym. Nie jest
zatem najwa¿niejsze najpierw, co
robimy wobec naszych dzieci w wy-
miarze wychowania religijnego, ale
to, jakimi po prostu jesteœmy dla
nich ludŸmi wiary – jej pasjonatami
czy mo¿e jednak, niestety, jej s³u¿-
bistami.

ks. Janusz Michalewski

tekst pochodzi ze strony:
www.nowezycie.archidiecezja.

wroc.pl

IWYCHOWANIA DZIECKA
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. TERESA Z KALKUTYkanonizacja 4 wrzeœnia 2016(1910-1997)

Dziennikarze jeŸdzili za ni¹ z
jednego zak¹tka kuli ziemskiej na
drugi, a ona zak³ada³a sierociñce i
hospicja, oœrodki dla trêdowatych
i chorych na AIDS. Mówiono o
niej: Anio³ Mi³osierdzia. Urodzi³a
siê w Skopje, na terenie dzisiej-
szej Macedonii. By³a Albank¹,
nazywa³a siê Agnes Gonxhe Bo-
jaxhiu i œlicznie gra³a na mandoli-
nie. Ojciec Agnes zmar³ wczeœnie,
a ona maj¹c dwanaœcie lat, posta-
nowi³a poœwiêciæ ¿ycie Bogu.
I poœwiêci³a. Szeœæ lat póŸniej po-
¿egna³a matkê i siostrê, i wyjecha-

³a do Irlandii. W Dublinie wst¹pi-
³a do Zgromadzenia Sióstr Lore-
tanek, a po roku by³a ju¿ – a to
dopiero – w Indiach. W Darje-
eling, w pobli¿u Himalajów, z³o-
¿y³a œluby zakonne i przyjê³a imiê:
Teresa. W Kalkucie by³a nauczy-
cielk¹. Tam po raz pierwszy zo-
baczy³a ulice pe³ne ¿ebraków, trê-
dowatych i dzieci umieraj¹cych –
nie uwierzysz – w pojemnikach na
œmieci. Wtedy podjê³a decyzjê. Po
dwudziestu latach opuœci³a loretan-
ki i za³o¿y³a – Zgromadzenie Mi-
sjonarek Mi³oœci. Misjonarki, ubra-

ne w bia³e
h i n d u s k i e
sari, otacza³y
odt¹d opiek¹
najbiedniej-
szych i opusz-
c z o n y c h .
A czasy by³y
ciê¿kie. Po
drugiej woj-
nie œwiatowej
w Indiach na-
sta³a klêska
g³odu. Trwa³
groŸny kon-
flikt z muzu³-
m a n a m i .
Matka Tere-
sa, bo tak mó-
wiono o niej
od tej pory –
urz¹dzi³a na

pocz¹tek dom dla umieraj¹cych.
Gdzie? W opuszczonej hinduskiej
œwi¹tyni. Nosi nazwê KALIGHAT,
czyli DOM CZYSTEGO SERCA.
Pragnê³a, aby ci, o których wszy-
scy zapomnieli, przynajmniej piêæ
minut przed œmierci¹ czuli siê ko-
chani. Zapisa³a: „Piêkna œmieræ
jest po to, by ludzie ¿yj¹cy jak
zwierzêta, umierali jak anio³owie
– kochani i chciani”. By³a nie-
zmordowana. Ratowa³a dzieci
podczas oblê¿enia Bejrutu i g³o-
duj¹cych w Etiopii, pomaga³a ofia-
rom napromieniowania w Czar-
nobylu i tym, którzy ucierpieli
podczas trzêsienia ziemi w Arme-
nii. Dla trêdowatych w Kalkucie
za³o¿y³a oœrodek zwany Miastem
Pokoju, a w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki – uwaga – pierw-
szy na œwiecie oœrodek dla cho-
rych na AIDS! Lista jej zas³ug nie
ma koñca. Jest tak¿e Laureatk¹
Pokojowej Nagrody Nobla.

Mówi³a: „owocem milczenia
jest modlitwa, owocem modlitwy
jest wiara, owocem wiary jest mi-
³oœæ, owocem mi³oœci jest s³u¿ba,
owocem s³u¿by jest pokój”. By³a
pewna, ¿e aby zapanowa³ pokój
nie trzeba zmieniaæ œwiata, lecz –
siebie.

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA WRZEŒNIOWA

KUPON – Krzy¿ówka wrzeœniowa

.....................................................................................................................................
imiê i nazwisko dziecka, wiek

.....................................................................................................................................
has³o

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 16 wrzeœnia wrzuciæ do skrzynki.
Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w innym
terminie w zakrystii. Mo¿na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redakcji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl,
umieszczaj¹c w temacie „krzy¿ówka wrzeœniowa” (termin: pi¹tek, 16 wrzeœnia).

Losowanie nagród w niedzielê 18 wrzeœnia, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Odgadnij has³a, a nastêpnie wpisz je do krzy¿ówki. Tym razem zapoznasz siê ze œwiêtymi i b³ogos³a-
wionymi wspominanymi we wrzeœniu, z wyj¹tkiem jednego okreœlenia, gdzie trzeba podaæ miasto,
w którym urodzi³ siê œwiêty. Powodzenia!

(opr. E. H.-G.)

1. Œwi¹tynia katolicka.
2. Patron zwierz¹t rogatych i stajni, orêdownik rol-
ników (12 wrzeœnia).
3. Patronka esperanto, jêzykoznawców i naukow-
ców (17 wrzeœnia).
4. Nasi kanonizowani patroni – wszyscy ...
5. Patron Czech i Pragi (28 wrzeœnia).
6. Patron filatelistów, pocztowców, dyplomatów,
radia i telewizji (29 wrzeœnia).
7. Patron celników, ksiêgowych i stra¿y granicznej
(21 wrzeœnia).
8. Patron kanonistów, autor m.in. „Ma³ego Kate-
chizmu” z 1597r. (17 wrzeœnia)
9. Miejscowoœæ z której pochodzi³ œw. Franciszek –
patron zwierz¹t, ubogich, ekologów i ekologii.
10. Patron Polski i Litwy oraz polskiej m³odzie¿y
(18 wrzeœnia).
11. Patron ma³ych dzieci, walki duchowej, polity-
ków, ¿o³nierzy oraz kaplic cmentarnych, z³otników
i rytowników (29 wrzeœnia).
12. Cz³owiek, który zgin¹³ w obronie wiary.
13. Patron Magdeburga, orêdownik rycerzy, pie-
choty i farbiarzy oraz cierpi¹cych na podagrê
(22 wrzeœnia).
14. Patron wszystkich dzie³ mi³osierdzia w koœciele
katolickim oraz klaru, organizacji charytatywnych, dzieci niechcianych i wiêŸniów (27 wrzeœnia).
15. Patronka Genui, chorych i szpitali (15 wrzeœnia).
16. Patron klasztoru w Neapolu. Jego atrybutami s¹ fiolki z krwi¹ w d³oniach anio³ów (19 wrzeœnia).
17. Patronka Palermo, orêdowniczka chroni¹ca od zarazy. Jej atrybutami s¹: czaszka, wieniec z ró¿ i
grota (4 wrzeœnia).
18. Patron archeologów, archiwistów, biblistów, bibliotekarzy, uczniów i t³umaczy (30 wrzeœnia).
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1 wrzeœnia, czwartek – wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy                                                                                          *
800 Rozpoczêcie nowego roku szkolnego i katechetycznego
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Witolda w 46. rocznicê urodzin i dla jego ojca Micha³a
1800

2 wrzeœnia, pi¹tek                                                                                                                                                           *
900 ++ Stanis³awa (f), Ireneusz, Franciszka (f), Józef (m), Marzenna, Czes³aw (m) Ho³ub
1800 Ró¿a Matki Bo¿ej Fatimskiej; + Helena Po³udniak

3 wrzeœnia, sobota – wspomnienie œw. Grzegorza Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a                                                     *
900 + Bronis³aw (m) Mazur – 28 rocznica œmierci
1800 + Stefania Chrobak

4 wrzeœnia, 23 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                 *
800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Patrycji G³adysz
900 + Józef (m) Hreczuch – 11 rocznica œmierci; ++ Karolina, Kazimierz Hreczuch
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna za ³askê zdrowia Mai Szulc
1200 + Witolda (f) ¯¹d³o
1800 + Jan Przyjemski
2000 W intencji parafian

5 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo w 65. rocznicê urodzin
1800 + Józef (m) – 12 rocznica œmierci

6 wrzeœnia, wtorek                                                                                                                                                            *
900 + Jan Brzeziñski
1800 + Jerzy Salus

7 wrzeœnia, œroda                                                                                                                                                            *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
8 wrzeœnia, czwartek – œwiêto Narodzenia NMP                                                    *

900

1800 ++ Maria, Micha³, Antoni; + Jan £oziñski
9 wrzeœnia, pi¹tek                                                                                                   *

900

1800 + Edward Kubiak – 4 rocznica œmierci; + Anna Kubiak
10 wrzeœnia, sobota                                                                                                 *

900

1800 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Antoni, Janina, Antoni, Lidia Drelichowscy
11 wrzeœnia, 24 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                          *

800 ++ z rodziny Machoñ: Sylwester, Antonina, Jan, Eugenia, Krystyna, Kazimierz, Joanna, Renata
900 ++ Bronis³aw (m), Zofia, Leon Jankowscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anny i Aleksandra Dodat w 20. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
1200

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny i Marcina Boczek w 2. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny i S³awomira w 20. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski

12 wrzeœnia, poniedzia³ek – wspomnienie Najœwiêtszego Imienia Maryi                                                                             *
900 W intencji parafian
2000 Ró¿a œwiêtego Symeona

13 wrzeœnia, wtorek – wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a                                                     *
900

1800

2000  Nabo¿eñstwo Fatimskie
14 wrzeœnia, œroda – œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego                                                                                      *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 wrzeœnia (sobota)

po Mszy œw. na godz. 1800
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15 wrzeœnia, czwartek – wspomnienie NMP Bolesnej                                                                                                     *
900

1800 ++ Ryszard (m), Jan, Katarzyna Jasina; ++ z rodziny Jasina; ++ Marcin, Maria, Tadeusz Naprawa; ++ z rodziny
   Naprawa

16 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie¿a i Cypriana, biskupa
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jolanty i Andrzeja Wrona w 26. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
17 wrzeœnia, sobota                                                                                                                                                           *

900

1800 + S³awomir PaŸdzior; + Kazimierz PaŸdzior
18 wrzeœnia, 24 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                            *

800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ma³gorzaty i Stanis³awa w 25. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
900 + Ewa Jankowska – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Teresy i Krzysztofa Dudek w 25. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Katarzyny i Marcina w 1. rocznicê œlubu oraz Anny i Damiana w 2. rocznicê œlubu

 z proœb¹ o potrzebne ³aski
1800 + W³adys³aw (m) Ko³odziejczyk – 2 rocznica œmierci; + Józef (m)
2000 W intencji parafian

19 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                  *
900

1800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander (m) W³adyka
20 wrzeœnia, wtorek – œw. mêczenników Andrzeja Kim Taegon, kap³ana, Paw³a Chong Hasang i Towarzyszy           *

900 ++ Zofia, Andrzej oraz o zdrowie dla Karolinki i Kamila
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Antosia i rodziny

21 wrzeœnia, œroda – œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a i Ewangelisty                                                                             *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
22 wrzeœnia, czwartek                                                                                                                                                      *

900

1800 + Mieczys³aw (m) Drahan (od Krêgu Biblijnego)
23 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie œw. o. Pio z Pietrelciny, kap³ana                                                                               *

900

1800 ++ Zofia, Roman M¹czka
24 wrzeœnia, sobota                                                                                                                                                        *

900 ++ siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek; ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber
1800 + Tadeusz Grzelec – 6 rocznica œmierci; + Wac³aw (m); ++ z rodziny Grzelec

25 wrzeœnia, 26 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                          *
800 + Micha³ Fuglewicz
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Urszuli i Ireneusza w 40. rocznicê œlubu
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Henryk (m) M³yñczyk – 26 rocznica œmierci; + Bronis³awa (f) Stanek; + Miko³aj M³yñczyk
1200 W intencji Karoliny Krêpowicz w 18. rocznicê urodzin
1800 W intencji parafian
2000 ++ Wiktoria, Adolf, W³adys³aw (m) Przyjemski

26 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                                 *
900 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Alicji i Ryszarda w 40. rocznicê œlubu i dla ich dzieci Tomasza i Jakuba
1800 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Doroty i Tomasza w 18. rocznicê œlubu oraz dla ich dzieci

27 wrzeœnia, wtorek – wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, kap³ana                                                                                 *
900

1800 ++ Mieczys³aw, Jan, Janina PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
28 wrzeœnia, œroda – wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika                                                                                            *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
29 wrzeœnia, czwartek – œwiêto œwiêtych Archanio³ów: Micha³a, Gabriela i Rafa³a                                                      *

900

1800 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Heleny i Stanis³awa w 55. rocznicê œlubu oraz o potrzebne ³aski dla
  dzieci i wnuków

30 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie œw. Hieronima, kap³ana i doktora Koœcio³a                                                           *
900

1800 + Helena Po³udniak



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W sierpniu przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Dawid LENARTOWICZ,
Leonard KURGAN,
Jan RUSIÑSKI,
Pola MADEJ,
Izabela MA£EK,
Mateusz ZIELENIEWSKI,
Natan KO£ODZIEJSKI,
Jerzy KROTOCHWIL,
Nikodem Arkadiusz G£OWACKI,
Eryka Stefania RYDZYÑSKA.

W sierpniu zmarli

+ Urszula TOMCZYK,
+ Genowefa ZIELIÑSKA,
+ Janina JAMRÓZ,
+ Grzegorz JARYCH.

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym
przyst¹pi¹ do I Komunii Œwiêtej

niedziela, 11 wrzeœnia 2016 r. godz. 1300

Kandydaci do przyjêcia sakramentu Bierzmowania
– m³odzie¿ z II i III klasy gimnazjum –

mog¹ odbieraæ w zakrystii (od niedzieli 4 wrzeœnia 2016 r.)
Deklaracje Przyst¹pienia do Bierzmowania.

Wype³nione deklaracje nale¿y sk³adaæ do 18 wrzeœnia 2016 r.
Z³o¿enie deklaracji jest jednoczeœnie zg³oszeniem

do przygotowañ do tego sakramentu.

W ka¿d¹ II niedzielê miesi¹ca taca zbierana podczas Mszy œwiêtych
przeznaczona na jest na remont naszego koœcio³a – odbudowê kruchty.
Mo¿na tak¿e przekazywaæ wp³aty na ten cel bezpoœrednio na konto
parafii:
nr konta 32 1500 1793 1217 9006 0637 0000



<<
  /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


