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PATRIOTYZM DZISIAJ
Jest to kraj, z którym czujê siê

zwi¹zany najg³êbiej – zazwyczaj dla-
tego, ¿e tu siê urodzi³em i miesz-
kam, i dlatego, ¿e tutaj czujê siê
najbardziej u siebie. Jêzyka tego
kraju w³aœciwie siê nie uczy³em, bo
wyssa³em go z mlekiem matki.
Z jego historii i kultury czerpiê naj-
wiêcej moich soków duchowych.
W tym kraju zazwyczaj znajduj¹ siê
groby moich przodków, a ja sam
chcia³bym siê przyczyniæ do tego,
¿eby równie¿ nastêpne pokolenia
¿y³y tu w pokoju i czu³y siê tutaj
naprawdê u siebie.

Ludziom, którzy nie znosz¹ pa-
tosu, zapewne spodoba siê opis
Ernesta Brylla:

„Ojczyzna nie jest miejscem sa-
motnym. To jest miejsce, gdzie
musimy byæ razem. Okropnie to
trudne, uci¹¿liwoœæ siebie samego
œcieraj¹ca siê z uci¹¿liwoœci¹ innych.
Ale innej rady nie ma” (... Dotkn¹æ
Niewyra¿alnego, rêkopis). Tym
zaœ, dla których Ojczyzna to przede
wszystkim ludzie, mo¿na przypo-
mnieæ „definicjê” Edmunda Bur-
ke’a: „Jest to zwi¹zek pokoleñ
umar³ych, ¿ywych i tych, które
przyjd¹ po nas”.

Nieco d³u¿ej zatrzymajmy siê przy
wyjaœnieniu, co to jest patriotyzm.
Œwiêty Tomasz z Akwinu traktuje
go jako tê czêœæ sprawiedliwoœci,
jak¹ winniœmy stworzonemu Ÿród³u
naszego istnienia. St¹d, jego zda-
niem, jedna i ta sama cnota pietas
porz¹dkuje nasz stosunek zarówno
do rodziców, jak do Ojczyzny (Suma
teologiczna, 2, 2 q. 101 a.1; s³ow-
nik oddaje ³aciñsk¹ pietas jako po-
bo¿noœæ, prawowiernoœæ, dobroæ,
³askawoœæ, patriotyzm). Cz³owieko-
wi wspó³czesnemu od razu wiêc
nasuwa siê pytanie, czy przypad-

Temat nasz wymaga najprostszego przynajmniej wyjaœnienia, co to jest Ojczyzna i patrio-
tyzm. Otó¿ Ojczyzna jest to kraj, którego czujê siê cz¹stk¹. Jestem cz¹stk¹ tego kraju moim
duchem i cia³em, jêzykiem i kultur¹, wspomnieniami i œrodowiskiem ¿yciowym, zakorzenie-
niem i idea³ami.

kiem wspó³czesne zw¹tpienia i po-
dejrzenia dotycz¹ce mi³oœci rodzi-
cielskiej nie rzutuj¹ jakoœ na nasz
stosunek do Ojczyzny.

Pietas wobec rodziców i Ojczy-
zny domaga siê od nas wltus, tzn.
szacunku bezwarunkowego – rów-
nie¿ w przypadku, gdy za swoich
rodziców czy Ojczyznê trzeba „œwie-
ciæ oczami”. Chodzi o to, ¿e ojca
nale¿y szanowaæ, „choæby nawet
rozum utraci³” (Syr 3, 13) i choæby
nawet zas³u¿y³ sobie na wielk¹ mo-
raln¹ naganê, zaœ Ojczyzny nie wol-
no siê wyrzekaæ, choæby w jakimœ
œrodowisku czy nawet w opinii œwia-
towej by³a postrzegana skrajnie ne-
gatywnie.

Dwóch postaw – zreszt¹ œciœle
ze sob¹ zwi¹zanych – patriotyzm
wymaga najszczególniej, choæ ich
potrzeba ujawnia siê w zasadzie
dopiero w sytuacjach zagro¿eñ
i klêsk, jakie na ni¹ przychodz¹. S¹
to, oczywiœcie, wiernoœæ i ofiarnoœæ.
Nale¿¹ siê one OjczyŸnie zawsze,
jednak w sytuacjach dla niej trud-
nych równie¿ wiernoœæ i ofiarnoœæ
bywaj¹ dla nas trudniejsze ni¿ za-
zwyczaj.

Powy¿sze uwagi dotycz¹ patrio-
tyzmu jako cnoty szczegó³owej. Ety-
ka tomistyczna pozwala równie¿
mówiæ o patriotyzmie jako cnocie
ogólnej. Jak wiadomo, w œlad za
Arystotelesem œw. Tomasz wyró¿-
nia chyba a¿ kilkaset ró¿nych cnót,
ró¿norodnie ze sob¹ powi¹zanych,
ka¿da zaœ z nich zmierza ku którejœ
z czterech cnót kardynalnych, po-
rz¹dkuj¹cych cztery wymiary nasze-
go cz³owieczeñstwa (roztropnoœæ po-
rz¹d-kuje moralnie sferê intelektu-
aln¹, spra-wiedliwoœæ – sferê woli-
tywn¹, mêstwo – porz¹dkuje te na-
sze dynamizmy, które s¹ Ÿród³em

lêków i agresji, umiarkowanie
wprowadza porz¹dek we w³adzach
po¿¹dawczych).

Rzecz znamienna, ani Arystote-
les ani œwiêty Tomasz nie rozró¿-
niaj¹ cnót indywidualnych i spo³ecz-
nych. Wszystkie cnoty – je¿eli s¹ na-
prawdê cnotami – maj¹ znaczenie
spo³eczne. Teoretycznie wypowie-
dziane to jest za pomoc¹ tezy, ¿e
wszystkie cztery cnoty kardynalne
poddane s¹ cnocie tzw. sprawiedli-
woœci legalnej, której przedmiotem
jest dobro wspólne.

W odniesieniu do naszej proble-
matyki znaczy to, ¿e pytania typu:
„Czy patriot¹ mo¿e byæ rozpustnik,
z³odziej, cz³owiek k³ótliwy, nie do-
trzymuj¹cy obietnic?” itp. – s¹ py-
taniami retorycznymi. Nie, ktoœ taki
patriot¹ byæ nie mo¿e, albo po-
wiedzmy ostro¿niej: je¿eli ktoœ taki
stara siê swoj¹ Ojczyznê kochaæ,
jego mi³oœæ Ojczyzny jest wówczas
powa¿nie okaleczona. S³owem, mi-
³oœæ Ojczyzny ¿¹da od nas starañ
o nasz¹ prawoœæ moraln¹.

OdpowiedŸ powy¿sza opiera siê
na rozró¿nieniu etyki i sztuki. W ety-
ce chodzi o to, a¿eby nasze dzia³a-
nia by³y wewnêtrznie dobre, nato-
miast w sztuce chodzi o dobro na-
szego wytworu. St¹d cz³owiek nie-
moralny mo¿e tworzyæ wybitne dzie-
³a sztuki, bo tutaj najwa¿niejsze s¹
talent i doœwiadczenie. Cz³owiek
niemoralny mo¿e nawet œwietnie
przys³u¿yæ siê OjczyŸnie dziêki swo-
im zdolnoœciom gospodarczym, or-
ganizacyjnym czy wojskowym. Jed-
nak patriotyzm w sensie œcis³ym nie
jest dzie³em sztuki, tylko cnot¹,
a zatem jego fundamentem musi
byæ prawoœæ moralna przynajmniej
na poziomie elementarnym.

O. prof. Jacek Salij Op
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Kiedy mia³ ju¿ dosyæ ja³owoœci
w³asnej egzystencji, poczucia, ¿e
wszystko robi bez sensu, ¿e czego-
kolwiek dotknie – to siê rozpada –
zawo³a³: Panie Bo¿e!!! Powiedz mi,
co mam robiæ!!! Obiecujê, ¿e zro-
biê wszystko, co ka¿esz, nie bêdê
szczêdzi³ si³, nie zatrzymam siê
w pracy dla Ciebie – tylko powiedz
mi: czego chcesz!!!

Znu¿ony p³aczem, rozpacz¹, wê-
drówk¹ – zasn¹³. Wtedy we œnie
us³ysza³ g³os: Zaopiekuj siê tymi
drzewami. Zbudzi³ siê gwa³townie,
zerwa³ na równe nogi. Jakimi drze-
wami???

W miejscu, w którym sta³ –
a nie by³a to jakaœ ¿yzna równina,
tylko raczej pustynia – le¿a³y sadzon-
ki drzewek owocowych. Niewielkie.
10 sztuk. Oprócz tego szpadel,
worki z ziemi¹ specjaln¹ pod drzew-
ka owocowe, cysterna pe³na wody,
wiaderka, paliki i siatka maskuj¹-
ca, by os³oniæ drzewka przed pal¹-
cym s³oñcem. By³o wszystko. Wy-
starczy³o przyst¹piæ do pracy. Wes-
tchn¹³ wiêc z ogromn¹ wdziêczno-
œci¹ i zabra³ siê do roboty. Kopa³,
sadzi³, nawadnia³, os³ania³ od s³oñ-
ca, a¿ wieczorem – wykoñczony, ale
szczêœliwy – zasn¹³.

Kiedy obudzi³ siê nastêpnego
dnia – obok zasadzonych ju¿ drze-
wek le¿a³o 10 nastêpnych. Cyster-
na wype³niona by³a wod¹.

Odda³ siê wiêc ochoczo swoje-
mu zadaniu. Kopa³, podlewa³, do-
gl¹da³, os³ania³ przed s³oñcem i gwa³-
townymi podmuchami wiatru, przy-
mrozkiem... stara³ siê ze wszystkich
si³. Zmêczony ca³odzienn¹ prac¹
zasn¹³.

Kiedy siê obudzi³ – obok zasa-
dzonych drzewek le¿a³o 10 nastêp-
nych. Trochê siê zmartwi³. Wody
by³o ci¹gle tyle samo, ziemi upraw-
nej nie przyby³o, siatka os³aniaj¹ca
przed s³oñcem tego samego rozmia-
ru... bêdzie ciê¿ko... Ale co tam!
Widocznie trzeba siê bardziej po-

AKTYWIZM
staraæ. Rzuci³ siê wiêc w wir pracy.
Wodê racjonowa³, zagêœci³ nieco
nasadzenia, siatk¹ os³ania³ ró¿ne
drzewa na zmianê, bo s³oñce pali³o
mocno. Czu³ siê zmêczony, ale prze-
cie¿ obieca³ staraæ siê ze wszystkich
si³ i z ca³ego serca, przecie¿ nie
mo¿e z³amaæ danej obietnicy!

Kiedy siê rano obudzi³ i znalaz³
kolejnych 10 drzewek, zacz¹³ siê
martwiæ. Poczu³, ¿e praca zaczyna
go przerastaæ, ¿e chyba nie obej-
dzie siê bez strat, ¿e efekt nie bê-
dzie tak wspania³y, jak spodziewa³
siê na pocz¹tku ... No, ale nie by³o
rady. S³oñce wzesz³o, trzeba siê by³o
braæ do pracy...

Jaki by³ koniec tej historii?
Wszystkie drzewa usch³y.

Cz³owiek wykoñczony zawo³a³ do
Pana Boga z wielkimi pretensjami
– Jak mog³eœ mi to zrobiæ!!!??? Tak
siê stara³em!!! I wszystko znowu na
nic!!!

A w odpowiedzi us³ysza³: Ale ja
ci da³em pod opiekê tylko 10
drzew!

To jedna z moich ulubionych przy-
powiastek o tym, jak przewrotnie
mo¿na odczytywaæ wolê Bo¿¹. Nie
wymyœli³am jej – us³ysza³am kiedyœ
i niestety nie pamiêtam ani kto
opowiada³, ani kto jest autorem.
Próbowa³am odnaleŸæ w czeluœciach
Internetu – daremnie. Przekaza³am
wiêc tak, jak j¹ pamiêtam.

Chcemy dobrze! Bardzo chcemy,
by nasze zaanga¿owanie przynosi³o
dobre owoce. Jesteœmy gotowi na
ofiary i trud. Ale zapêdzamy siê
w pracê – kiedy ona ju¿ wpadnie
w nasze rêce. Kiedy znajdziemy so-
bie zadanie – przestajemy pytaæ.
Wiemy lepiej. Lubimy siê „poœwiê-
caæ” do bólu, do niemyœlenia, do
wyczerpania ca³kowitego. Wtedy
mamy poczucie, ¿e staraliœmy siê
naprawdê. Kiedy ju¿ podejmiemy
jak¹œ pracê – trzymamy siê jej pa-
zurami jako szansy na samorealiza-
cjê. Na sukces. To musi byæ do-

bre. Przecie¿ praca uszlachetnia,
czyni wolnym, przekszta³ca... Zna-
my te wszystkie prawdziwe i m¹-
dre przys³owia o wartoœci pracy.

Ale zapominamy, ¿e praca po-
winna mieæ sens. Nawet prosta,
najprostsza praca powinna anga¿o-
waæ tak¿e g³owê. Sens, który od-
naleŸliœmy, podejmuj¹c pracê – trze-
ba odnajdywaæ tak¿e w dniach ko-
lejnych. Nie wystarczy za³o¿enie
pocz¹tkowe. Trzeba sprawdzaæ,
weryfikowaæ, rozwijaæ siê, zmieniaæ.
To wysi³ek wcale nie mniejszy ni¿
oddawanie pracy ca³ej si³y i ca³ego
dostêpnego czasu. Jeœli sensu brak,
brniemy w aktywnoœæ a¿ do wyp³u-
kania wszystkich ¿yciowych soków.
A wtedy przygl¹damy siê efektom
naszych dzia³añ i nie rozumiemy, jak
to mo¿liwe, ¿e praca dla dobra nas
wykañcza! Jak to mo¿liwe, ¿e efek-
ty s¹ takie mizerne! Jak to mo¿li-
we, ¿e dobro nie przynosi dobra?
Poznamy po owocach. Chyba ¿e
wczeœniej drzewa uschn¹. Wraz
z naszym zapa³em, wraz z naszym
¿yciem rodzinnym, z zaniedbanymi
przyjaŸniami.

Trzeba ka¿dego dnia zdawaæ
sprawê ze swego zarz¹du. Trzeba
ka¿dego dnia od nowa pytaæ o za-
dania na kolejny dzieñ, potwierdzaæ,
czy obrana œcie¿ka jest t¹, która
doprowadzi nas do celu. Bo praca
jest œrodkiem i drog¹ do celu – nie
celem. A celu nie wolno straciæ
z oczu.

Joanna Nosal
„Nowe ¯ycie” 2017 nr 5
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Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA – Ars-sur-Formans
Ars-sur-Formans, miejscowoœæ

po³o¿ona we francuskich Alpach
– to jedno z najchêtniej odwiedza-
nych sanktuariów we Francji, a dla
nas ¯erniczan – ostatni etap na
pielgrzymim szlaku. Mo¿e, dlate-
go, ¿e to by³o ostatnie nawiedzo-
ne przez nas miejsce, mo¿e z nad-
miaru wra¿eñ, informacji; mo¿e
dlatego, ¿e niemi³osierny ¿ar la³
siê z nieba – bez zainteresowania
sz³am za przewodnikiem do miej-
sca, gdzie stoi XIX-wieczna Bazy-
lika i stara plebania. Kto nie s³y-
sza³ o Ars i jej proboszczu, powie
– tylko tyle? Ale¿ nie! A¿ tyle! –
Odpowiedz¹ zapewne, wszyscy
pielgrzymi. Sanktuarium i pleba-
nia - muzeum, to miejsce ponad
40-letniej pos³ugi niezwyk³ego
cz³owieka – œw. Jana Marii Vian-
ney’a. Ja, dopiero po powrocie
do domu pojê³am znaczenie tego,
co widzia³am i s³ysza³am.

Ks. Pawe³ Siedlanowski napi-
sa³, ¿e ksi¹dz wspó³czesny z dok-
toratem; ksi¹dz mówca, potrafi¹-
cy wypowiadaæ siê w mediach,
zaimponowaæ elokwencj¹; dzia-
³acz, organizator – to jest to! Taki
w³aœnie powinien byæ ksi¹dz. Ci
zaœ, którzy w cichoœci i prostocie
swojej pracy, potrafi¹ pochyliæ siê
nad ludzk¹ nêdz¹, „mêczennicy”
konfesjona³u – nie s¹ popu-
larni, nie budz¹ zainteresowa-
nia. Jednak w sytuacji, gdy
zawali siê nam œwiat, kiedy
zabraknie ju¿ miejsca na ko-
lejne ³aty nak³adane na po-
trzaskan¹ duszê, nie szuka siê
ksiê¿y b³yskotliwych, wyposa-
¿onych w naukowe tytu³y, ale
tych w³aœnie „cichych, pokor-
nych, potrafi¹cych s³uchaæ,
m¹drych m¹droœci¹ tysiêcy

ludzkich historii, ciê¿aru pal¹cych
³ez ¿alu, wstydu i pora¿ek, œwia-
domych nieskoñczonoœci Bo¿ego
mi³osierdzia”. W³aœnie takim pro-
boszczem by³ œwiêty z Ars. Mimo
up³ywu czasu, œwiadectwo jego
¿ycia i pos³ugi ani trochê siê nie
zdezaktualizowa³o.

Kiedy Jan Vianney tu
przyby³, Ars by³o zaniedban¹ re-
ligijnie wiosk¹. O jej mieszkañcach
mówiono, ¿e tylko chrztem ró¿-
ni¹ siê od bydl¹t, ale ks. Jan –
przysz³y œwiêty – dokona³ tu cudu.
Swoj¹ ¿arliw¹ i ufn¹ wiar¹, œwia-
dectwem ubogiego ¿ycia i ascez¹
odmieni³ i poci¹gn¹³ parafian do
Boga.

Koœció³ w Ars, w którym
Jan Vianney rozpocz¹³ pos³ugê
by³ niemal zrujnowany. Kiedy
wszed³ do niego po raz pierwszy,
ogarnê³o go przera¿enie: taber-
nakulum by³o puste, wieczna
lampka zgaszona. Równie¿ wio-
ska, z ubogimi cha³upami krytymi
s³om¹, zebranymi wokó³ œwi¹ty-
ni, sprawia³a przygnêbiaj¹ce wra-
¿enie.

Jakie by³o codzienne ¿ycie
Jana Marii Vianney’a? Zwiedza-
j¹c plebaniê, która by³a jego do-
mem, patrzyliœmy na nêdzê. Ubo-
gie pomieszczenia, niezbêdne

i zniszczone wyposa¿enie. Sam
proboszcz zajmowa³ tylko jeden
pokój, który s³u¿y³ mu za jadal-
niê, sypialniê, pokój goœcinny.
Robimy zdjêcia, mo¿e na pami¹t-
kê, a mo¿e i po to, aby póŸniej
w zaciszu w³asnego, wygodnego
mieszkania, zastanawiaæ siê nad
dzie³ami dokonanymi przez pro-
boszcza Jana.

Prowadzi³ bardzo surowy tryb
¿ycia podejmuj¹c liczne umartwie-
nia. Sypia³ tylko na materacu,
albo na chruœcie w piwnicy, nosi³
szorstk¹ w³osiennicê i biczowa³ siê
– to by³o jego zadoœæuczynienie
za innych. Energiê ¿yciow¹ czer-
pa³ z Eucharystii, jada³ bardzo
skromnie: ziemniaki, czarny
chleb, warzywa, czêsto tylko je-
den posi³ek w ci¹gu dnia. Czasa-
mi ¿y³ wy³¹cznie Eucharysti¹. Roz-
czytywa³ siê w ¿ywotach œwiêtych,
których chcia³ naœladowaæ hero-
icznymi umartwieniami. W swo-
ich rozdeptanych butach, które
zawsze sam naprawia³, wytartej
sutannie, okr¹g³ym kapeluszu na
g³owie i okularach wielkoœci jaj,
musia³ wygl¹daæ bardzo mizernie.
Ale to w³aœnie ów niepozorny
kap³an przyci¹ga³ rzesze pielgrzy-
mów.

Wielka wiara, ofiarna i ¿arliwa
praca, cierpliwoœæ,
a przede wszystkim
zdolnoœci duchowe
Jana Marii Vian-
ney’a, pozwoli³y mu
w krótkim czasie
z zaniedbanej parafii
stworzyæ kwitn¹c¹
duchowo wspólnotê.
Pomaga³y mu w tym
dary ³aski uzdrawia-
nia i prorokowania
oraz czytania w ludz-
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kich duszach.
W starej plebanii, ogl¹daliœmy

konfesjona³, w którym proboszcz
godzinami spowiada³. Zwyk³y,
prosty, drewniany mebel, gdyby
jednak ten mebel potrafi³ przemó-
wiæ… Spowiadaj¹c ludzi, œwiêty
odczytywa³ przemilczane szczegó-
³y z ich ¿ycia, podpowiada³, jakie
grzechy powinni jeszcze wyznaæ,
zadawa³ im ma³¹ pokutê, któr¹
potem uzupe³nia³ w³asn¹ modlitw¹
i umartwianiem siê. Od 1827 r.
przybywali do niego ludzie z ca³ej
Francji, a potem tak¿e Europy
i Ameryki. Szacuje siê, ¿e przez
lata jego pos³ugi w Ars, to miasto
nawiedzi³o oko³o miliona ludzi.

Wielk¹ uwagê przywi¹zy-
wa³ do sposobu celebrowania Mszy
œwiêtej. Vianney czêsto p³aka³.
Jego spotkania z Bogiem we Mszy
œw., w konfesjonale i na modli-
twie wstrz¹sa³y nim do g³êbi. S³o-
wa proboszcza Jana by³y skutecz-
ne. Przemawia³ ca³¹ swoj¹ osob¹.
Kiedy na ambonie ukazywa³a siê

jego blada, koœcista, niemal prze-
zroczysta twarz, kiedy rozlega³ siê
jego piskliwy, przenikliwy i chwi-
lami krzykliwy g³os, którym rzu-
ca³ w t³um najwznioœlejsze myœli
wyra¿one w s³owach prostych,
a nawet naiwnych, wierni odno-
sili wra¿enie, ¿e stoj¹ w obliczu
którejœ z biblijnych postaci, prze-
mawiaj¹cej do ludu jêzykiem pro-
roków. S³uchali go z szacunkiem,
ufnoœci¹ i uwag¹, nie po to, ¿eby
us³yszeæ coœ ciekawego, lecz ¿eby
skorzystaæ z jego nauki. Zmar³
4 sierpnia 1859 r. w opinii œwiê-
toœci. ̄ y³ nieodpart¹ potrzeb¹ uni-
cestwienia swojej osoby w relacji
z otrzymanym bez ¿adnej zas³ugi
darem i zatraceniu siebie w jego
wype³nianiu. W jednej z kaplic
bazyliki w Ars, któ-r¹ w 1865 r.
wzniesiono nad starym koœcio³em
spoczywa w szklanej trumnie, za-
chowane w stanie nienaruszonym
od chwili œmierci, cia³o œw. Jana
Marii Vianney’a.

Ka¿de pielgrzymowanie to
prze¿ycie duchowe. To podró¿ nie
tylko do konkretnych miejsc na-
znaczonych obecnoœci¹ œwiêtych
– to tak¿e podró¿ w g³¹b siebie.
Myœlê, ¿e nie tylko ja, ale wszy-
scy uczestnicy naszej pielgrzymki
odbyli tak¹ podró¿. S¹ miejsca,
które wzrusza³y nas bardziej, inne
mniej, jeszcze inne przywo³ywa³y
wspomnienia, „leczy³y duszê”. Dla
mnie spotkanie ze œw. Janem –
proboszczem z Ars by³o lekcj¹
pokory i mi³oœci wobec ludzi, przy-
k³adem zatracenia siê w modlitwie
i zdecydowanego oddzielenia
tego, co Bogu mi³e od tego, co
pró¿ne i niepotrzebne. Czy ja, kie-
dykolwiek, tak jak Vianney, zdo-
³am s³u¿yæ Bogu? Czy potrafiê, na
co dzieñ ¿yæ w akcie oddania,
mówi¹c za œwiêtym proboszczem:
Kocham Ciê, Bo¿e mój. I moim
jedynym pragnieniem jest kochaæ
Ciê a¿ do ostatniego tchnienia
mego ¿ycia?

Ma³gorzata Machoñ

Podczas zwiedzania bazyliki,
w której  przez 41 lat s³u¿y³ Jan
Maria Vainney, zapyta³am prze-
wodnika naszej pielgrzymki – dla-
czego proboszcz z Ars tak d³ugo
codziennie spowiada³ ludzi? Dla-
czego przyje¿d¿ali do niego peni-
tenci a¿ z zagranicy? Odpowie-
dzia³a mi, ¿e œw. Vianney mia³,
miêdzy innymi, dar czytania
w ludzkich sercach i dar przepo-

Lekcja u proboszcza z Ars
œwiadectwo

wiadania przysz³oœci. Zrozumia³am
wtedy, jak ³atwo i powierzchow-
nie go oceni³am. Bêd¹c w domu,
bardzo czêsto mój wzrok spotka³
siê ze wzrokiem chudego, niepo-
zornego „cz³owieka z obrazka”,
le¿¹cego poœród innych dewocjo-
naliów. Myœla³am wtedy – có¿
mo¿e mi zaoferowaæ „taki” œwiê-
ty?

Jak¿e czêsto, œwiadomie lub
nieœwiadomie, spotykaj¹c innych
ludzi, oceniamy ich w taki sposób.
Wyci¹gamy wnioski niesprawiedli-
we dla nich i krzywdz¹ce nas sa-
mych. Tracimy okazjê do korzy-
stania z tego, co w nich jest dla
nas wartoœciowe, co jest dla nas
przyk³adem, wskazówk¹.

Po powrocie do domu, du¿o
czyta³am o œwiêtym z Ars, o jego
¿yciu i g³oszonych kazaniach. Ju¿
wiem, ¿e w tym mizernym ciele
mieœci³ siê ogromny duch pe³en
wiary. Wiara by³a ca³¹ jego
wiedz¹, a Jezus Chrystus jego je-
dyn¹ ksiêg¹. Swoje kazania do
wiernych mówi³ bez przygotowa-
nia „ca³a jego dusza wylewa³a siê
na zebrany przed nim t³um, aby
zapaliæ go swoj¹ wiar¹, mi³oœci¹
i nadziej¹”. G³oszone przez niego
prawdy teologiczne, uznane s¹ na
równi z poziomem Ojców Koœcio-
³a. A ja? Ja otrzyma³am lekcjê
wielkiej pokory.

X. Y.
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PAPIE¯ FRANCISZEK MÓWI DO NAS
Jezus mówi: daj Mi swoje grzechy, a Ja ciê uzdrowiê

Odchodz¹c stamt¹d, Jezus uj-
rza³ cz³owieka imieniem Mateusz,
siedz¹cego w komorze celnej,
i rzek³ do niego: „PójdŸ za Mn¹!”
On wsta³ i poszed³ za Nim Gdy
Jezus siedzia³ w domu za sto³em,
przysz³o wielu celników i grzesz-
ników i siedzieli wraz z Jezusem
i Jego uczniami. Widz¹c to, fary-
zeusze mówili do Jego uczniów:
„Dlaczego wasz Nauczyciel jada
wspólnie z celnikami i grzeszni-
kami?” On us³yszawszy to, rzek³:
„Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy siê Ÿle maj¹. IdŸ-
cie i starajcie siê zrozumieæ, co
znaczy: Chcê raczej mi³osierdzia
ni¿ ofiary. Bo nie przyszed³em
powo³aæ sprawiedliwych, ale
grzeszników” (Mt 9, 9-13).

Jezus mówi do ka¿dego cz³o-
wieka: daj mi swoje grzechy, swo-
je s³aboœci, Ja ciê uzdrowiê, a ty
idŸ dalej – mówi³ Papie¿ odnosz¹c
siê do fragmentu Ewangelii o po-

wo³aniu celnika Mateusza.
Mateusz pobiera³ po-

datki oddaj¹c czêœæ Rzy-
mianom, którzy wtedy
okupowali Ziemiê Œwiêt¹.
Celnicy byli uwa¿ani za
zdrajców ojczyzny i niena-
widzeni przez naród.
A Jezus w³aœnie spoœród
takich ludzi wybiera jed-
nego ze swoich uczniów.
Mateusz z tej radoœci za-
prasza na obiad Jezusa,
a tak¿e ca³¹ zgrajê celni-
ków i grzeszników, co
bardzo oburzy³o faryze-
uszy. A Pan Jezus im od-

powiada: „Nie przyszed³em powo-
³aæ sprawiedliwych, ale grzeszni-
ków”.

Daje mi to wielk¹ radoœæ, bo
myœlê, ¿e Jezus przyszed³ dla mnie
– mówi³ Franciszek. Podkreœli³, ¿e
wszyscy jesteœmy dyplomowany-
mi grzesznikami i ka¿dy z nas wie,
który grzech, s³aboœæ szczególnie
mu doskwiera. Musimy uznaæ tê
prawdê o sobie. Faryzeusze, któ-
rzy byli dumni, wynioœli, uwa¿ali
siê za lepszych od innych, nie uzna-
wali jej. I Pan Jezus im to wyty-
ka. Tymczasem to, ¿e wszyscy je-
steœmy grzesznikami daje nam
mo¿liwoœæ przyci¹gniêcia Jezusa
do siebie. Jezus przychodzi do nas,
bo jesteœmy grzesznikami.  

Kto uwa¿a siê za sprawiedliwe-
go – kontynuowa³ Franciszek – nie
potrzebuje Jezusa. A ci, którzy
maj¹ œwiadomoœæ swojej grzesz-
noœci wiedz¹, ¿e Jezus zawsze
przebacza, leczy dusze.  Nawet
je¿eli ci¹gle powracamy do swo-

ich upadków, to Jezus ci¹gle nas
podnosi, uzdrawia. To jest Ÿród³em
naszej radoœci, ¿e Pan przyszed³
do nas, aby daæ nam si³ê, aby uczy-
niæ nas szczêœliwymi, aby uspoko-
iæ nasze sumienia. Nie bójcie siê.
W trudnych chwilach, kiedy ktoœ
czuje ciê¿ar wielu z³ych rzeczy,
które w ¿yciu pope³ni³, Jezus nas
kocha w³aœnie takimi, jakimi je-
steœmy.

Papie¿ przypomnia³ tutaj
piêkn¹ historiê œw. Hieronima. By³
on cz³owiekiem o bardzo trudnym
charakterze, a pragn¹³ byæ pokor-
ny. Uda³o mu siê przezwyciê¿yæ
swoj¹ s³aboœæ i ofiarowywa³ Panu
wiele rzeczy, du¿o pracy, i modli³
siê, pytaj¹c Jezusa, czego jeszcze
chce od niego. Pan mu odpowie-
dzia³, ¿e nie da³ Mu jeszcze wszyst-
kiego, bo nie da³ Mu swoich grze-
chów. Jak piêkn¹ rzecz¹ jest us³y-
szeæ coœ takiego: „Daj mi swoje
grzechy, s³aboœci, Ja ciê uzdrowiê,
a ty idŸ dalej” – stwierdzi³ Ojciec
Œwiêty.

Nawi¹zuj¹c do I pi¹tku miesi¹-
ca Papie¿ powiedzia³ na zakoñ-
czenie – myœlimy o Sercu Pana
Jezusa, które pozwala nam zro-
zumieæ tê piêkn¹ rzecz, Sercu mi-
³osiernym, które mówi tylko jed-
no: Daj mi twoje s³aboœci, daj
grzechy, a Ja ci przebaczê wszyst-
ko. Jezus przebacza wszystko,
przebacza zawsze. Oby to sta³o siê
nasz¹ radoœci¹”.

Homilia wyg³oszona
podczas Mszy Œw.,

lipiec 2017
http://papiez.wiara.pl
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Pierwszego wrzeœnia 1939 r.
o œwicie nad Polsk¹ pojawi³y siê
niemieckie samoloty, bombardu-
j¹c ca³y kraj. Jednoczeœnie od za-
chodu, pó³nocy i po³udnia niemiec-
kie wojska pancerne przekroczy-
³y granicê, prze³amuj¹c opór wojsk
polskich. W tym samym czasie
pancernik Schleswig-Holstein za-
atakowa³ nasz¹ placówkê na We-
sterplatte.

Znacznie gorzej wyposa¿ona
armia polska stawia³a bohaterski
opór przewa¿aj¹cym si³om na-
jeŸdŸców. Do obrony kraju stanê-
³y nie tylko regularne wojska,
uczestniczy³a w niej tak¿e ludnoœæ
cywilna i harcerze. Wojna dostar-
czy³a wielu przyk³adów nadludz-
kiego wysi³ku i niespotykanego
bohaterstwa narodu. Mo¿na by
powiedzieæ, ¿e niektóre wydarze-
nia z wrzeœnia 1939 r. s¹ ma³o
znacz¹ce, bo bra³a w nich udzia³
garstka ludzi. Ale w³aœnie na tym
polega ich wielkoœæ. Te ma³e punk-
ty oporu wyrz¹dzi³y Niemcom wie-
le szkód, ich obroñcy mieli odwa-
gê przeciwstawiæ siê potêdze nie-
przyjaciela. Walka ¿o³nierzy,
obroñców Poczty Polskiej
w Gdañsku to czyn, który podno-
si³ na duchu ca³e spo³eczeñstwo.
By³y to symbole jednocz¹ce
wszystkich w walce.

W pierwszym dniu wojny, we
wczesnych godzinach rannych
Niemcy zaatakowali gmach Pocz-
ty Polskiej w Gdañsku. Spodzie-
waj¹c siê najgorszego pracowni-
cy poczty przeszli przeszkolenie
obronne. Za³oga sk³ada³a siê
z ponad piêædziesiêciu osób. Jej

OBRONA POCZTY POLSKIEJ W GDAÑSKU
komendantem by³ pod-
porucznik Konrad Gu-
derski, skierowany do
Gdañska przez dowódz-
two wojskowe.

Hitlerowcy rozpoczêli
akcjê od przecinania
wszystkich linii telefo-
nicznych i telegraficz-
nych ³¹cz¹cych Pocztê
w Polsk¹. Atak rozpo-
czê³a policja gdañska
i oddzia³y SS.

Z okien Poczty posy-
pa³y siê granaty i poci-
ski z pistoletów i kara-
binów maszynowych.
Wymiana strza³ów trwa-
³a oko³o godziny. Pierwszy pad³
œmiertelnie ranny dowódca Kon-
rad Guderski. Zast¹pi³ go Alfons
Flisykowski. Atakuj¹cy próbowali
przebiæ siê przez mury s¹siednich
budynków, ale zostali odparci.
Wœród za³ogi Poczty by³o coraz
wiêcej rannych i zabitych. Mija³y
godziny. Pocztowcy oczekiwali po-
mocy, ale nie nadesz³a, natomiast
Niemcy œci¹gnêli posi³ki. Nie mo-
g¹c wzi¹æ budynku szturmem, po-
lecili saperom wykonaæ podkop
pod piwnicami. S¹siednie mury
wysadzili dynamitem. u¿yli wozów
pancernych i dzia³ ma³ego kalibru.

Gmach Poczty dr¿a³, sypa³y siê
szyby i ceg³y, a garstka obroñców
trwa³a uparcie na posterunku,
ostrzeliwuj¹c Niemców bez wy-
tchnienia. Przebywanie w wy¿szej
czêœci budynku sta³o siê niemo¿li-
we, walcz¹cy zeszli wiêc do piw-
nic i stamt¹d skutecznie razili wro-
ga. Wreszcie Niemcy chwycili siê

nowego sposobu. PrzywieŸli spe-
cjalne pompy i oblali benzyn¹ ca³y
budynek, a nastêpnie podpalili,
u¿ywaj¹c miotaczy ognia. By³ ju¿
wieczór. Po czternastu godzinach
walki bohaterska za³oga musia³a
siê poddaæ, by nie sp³on¹æ ¿yw-
cem w piwnicach. Wszyscy wyszli
z dyrektorem na czele. Niós³ on
bia³¹ flagê. Niemcy zaczêli strze-
laæ. Nios¹cy flagê pad³ zabity.
Zmêczonych, poparzonych i ran-
nych pocztowców hitlerowcy
wziêli w niewolê. Przez ca³y wrze-
sieñ byli trzymani w wiêzieniu
i torturowani, a potem postawio-
no ich przed s¹dem wojennym
i wszystkich skazano na œmieræ,
a nastêpnie rozstrzelano. By³o ich
trzydziestu oœmiu. Trzydziestu
Oœmiu bohaterów pierwszego dnia
wojny, którzy byli dla ca³ej Polski
przyk³adem nies³ychanej odwagi
i poœwiêcenia.

Antoni Biliñski
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. STANS£AW KOSTKA(1550-1568)

Mi³y i przystojny by³ z niego
ch³opak. Ojciec, kasztelan zakro-
czymski, posiada³ dwór w Rost-
kowie ko³o Przasnysza. Na naukê
do szko³y jezuitów wys³ano go do
Wiednia razem ze starszym bra-
tem Paw³em. Mia³ wtedy czterna-
œcie lat i – w przeciwieñstwie do
Paw³a – by³ wyj¹tkowo rozmi³o-
wany w sprawach Bo¿ych. Du¿o
czasu spêdza³ w koœciele, czêsto
poœci³, noc¹ modli³ siê le¿¹c krzy-
¿em na pod³odze. A na k¹œliwe
uwagi brata odpowiada³:
„Do wy¿szych rzeczy je-
stem stworzony”. Strasz-
nie to Paw³a wnerwia³o.
Uwa¿a³ pokutne praktyki
Stasia za dziwactwo i usi-
³owa³ mu je wybiæ z g³o-
wy. Czasem nawet piê-
œciami. Na pró¿no. W koñ-
cu tak os³abi³y one jego
zdrowie, ¿e o ma³y w³os
by³oby ju¿ po nim. Prze-
l¹k³ siê? A sk¹d! Poprosi³
najspokojniej w œwiecie
œwiêt¹ Barbarê, patronkê
dobrej œmierci, o wiatyk
na drogê do nieba. I przy-
nios³a mu? WyobraŸ sobie.
W dodatku jeszcze w to-
warzystwie anio³ów. A on
– w tej samej chwili wy-
zdrowia³! To jednak nie
wszystko. Matka Bo¿a po-
leci³a mu, aby wst¹pi³ do
zakonu jezuitów. Z tym
by³o ju¿ gorzej, gdy¿ oj-

ciec – kasztelan mia³ dla niego
inny plan, a jezuici w Wiedniu nie
chcieli mu siê nara¿aæ… Co zro-
bi³? Za rad¹ spowiednika posta-
nowi³ udaæ siê do jezuitów w Ba-
warii. Postara³ siê o strój ¿ebraka
i… Nawia³?! Mówiono, ¿e ci, któ-
rzy ruszyli za nim w pogoñ, wi-
dzieli go, ale go nie rozpoznali.
A przemaszerowa³, bagatela,
szeœæset piêædziesi¹t kilometrów,
zanim przyjêto go najpierw w Dol-
lingen, a nastêpnie w Rzymie.

Zadziwia³ wszystkich œwiêtoœci¹ i
poczuciem humoru. Zapytany kie-
dyœ, co wzi¹³by ze sob¹, gdyby
kazano mu wyruszyæ na misje do
Indii, odpar³: „Kapelusz cierpliwo-
œci, p³aszcz mi³oœci Boga i bliŸnie-
go oraz parê trzewików umartwie-
nia”. Niestety, ojciec nawet rok
póŸniej z³oœci³ siê na niego. Nie
wiedzia³, ¿e Staœ, chory na mala-
riê, pisze w³aœnie swój ostatni list.
List adresowany do Matki Bo¿ej.
Kiedy oznajmi³ wspó³braciom, ¿e

wkrótce umrze, byli prze-
konani, ¿e jak zwykle ¿ar-
tuje. Mia³ przecie¿ dopie-
ro osiemnaœcie lat. Nie
¿artowa³ jednak. I kilka dni
póŸniej – w wigiliê Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny – by³ ju¿ nie-
bie!

***

W ¿yciu codziennym
stosowa³ niezwykle prost¹
zasadê: „Najpierw robiê
to, co konieczne. Potem
to, co po¿yteczne. A do-
piero na koñcu to, co
przyjemne”. Te¿ zaczniesz
j¹ stosowaæ? I bardzo
s³usznie!

Opowiadanie
pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA WRZEŒNIOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ
na kuponie i do 15 wrzeœnia wrzuciæ do skrzynki.
Skrzynka na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na
stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w in-
nym 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 15
wrzeœnia).

Losowanie nagród w niedzielê 17 wrzeœnia po
mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka wrzeœniowa

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

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

Dziœ, po wakacyjnej przerwie, zapraszamy was do rozruszania szarych komórek, przypomnienia sobie
podstawowych informacji religijnych i rozwi¹zania krzy¿ówki. Powodzenia!

opr. E.H.-G.

1. Temu aposto³owi (Szymonowi) Jezus nada³
nowe imiê Kefas, czyli …
2. Fundament, na którym Jezus zbudowa³ swój
Koœció³, czyli …
3. Imiê pierwszego mê¿czyzny na ziemi
4. Wytryska ze Ÿród³a
5. Œw. Jan … - za³o¿y³ zakon bonifratrów
6. Wzbudzany za grzechy
7. Wznoszona przez Kap³ana podczas Mszy Œw.
– bia³a …
8. Cz³owiek go pope³nia, oddalaj¹c siê od Boga
9. Jeden … co zmienia siê w Chrystusa Cia³o
10. Imiê jednego z czterech ewangelistów
11. Pismo Œwiête – Stary i Nowy Testament
12. Imiê pierwszej kobiety na ziemi
13. Imiê jednego z czterech ewangelistów
14. Imiê jednego z czterech ewangelistów
15. Codziennie odprawiana w Koœciele - … œw.
16. Hagiografia – to inaczej … œwiêtych
17. Doczesne lub wieczne
18. Jedna z cnót boskich
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INTENCJE MSZALNE
1 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy                                                                                          *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Witolda w 47 rocznicê urodzin
1800 1) Za wszystkie Ró¿e ¯ywego Ró¿añca; 2) + Marcin Hreczuch – 1 gregorianka

2 wrzeœnia, sobota                                                                                                                                                                 *
900 + Marcin Hreczuch – 2 gregorianka
1800 + Stefania Chrobak

3 wrzeœnia, 22 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *
800 + Zdzis³aw (m) – 6 rocznica œmierci; ++ Zofia, Józef (m), Marian Z¹bek; ++ Rodzice, Rodzeñstwo z rodziny Metz
800 + Marcin Hreczuch – 3 gregorianka
900 + Stanis³aw (m) Bruder – 10 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Witolda (f) ¯¹d³o; ++ z rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 + Henryk M³yñczyk – 27 rocznica œmierci; ++ Miko³aj, Bronis³awa (f) Stanek
2000 ++ Jaros³aw, Helena, Stanis³aw (m) K³oczko; ++ z rodzin Chrzanowskich i K³oczko

4 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
800 Msza na rozpoczêcie Roku Szkolnego
900 1) + Marcin Hreczuch – 4 gregorianka; 2) + Miros³awa (f) Wojtczak – 30 dzieñ po pogrzebie
1800 + Józef (m) Gruba – 13 rocznica œmierci

5 wrzeœnia, wtorek                                                                                                           *
900 + Marcin Hreczuch – 5 gregorianka
1800 Dziêkczynna za dotychczasowe ³aski z proœb¹ o dalsze dla Zbigniewa

6 wrzeœnia, œroda                                                                                                             *
900 + Marcin Hreczuch – 6 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

7 wrzeœnia, czwartek                                                                                                       *
900 + Marcin Hreczuch – 7 gregorianka
1800 O udany zabieg i szybki powrót do zdrowia dla Janiny

8 wrzeœnia, pi¹tek – œwiêto Narodzenia NMP                                                                  *
900 + Marcin Hreczuch – 8 gregorianka
1800 + Zofia Galina – 4 rocznica œmierci; ++ z rodziny

9 wrzeœnia, sobota                                                                                                           *
900 + Marcin Hreczuch – 9 gregorianka
1800 + Edward Kubiak – 5 rocznica œmierci; ++ Anna, Zbigniew (m) Kubiak

10 wrzeœnia, 23 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                     *
800 ++ z rodziny Machoñ: Sylwester, Antonina (f), Genowefa, Krystyna, Jan, Kazimierz, Joanna
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Patrycji
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Sylwii i Krzysztofa w 10. rocznicê œlubu
1200 W intencji Parafian
1800 + Marcin Hreczuch – 10 gregorianka
2000

11 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900 + Marcin Hreczuch – 11 gregorianka
1800

12 wrzeœnia, wtorek – wspomnienie Najœwiêtszego Imienia Maryi                                      *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 12 gregorianka
13 wrzeœnia, œroda – wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a   *

900 + Marcin Hreczuch – 13 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
2000 Ró¿a Œwiêtego Symeona

14 wrzeœnia, czwartek – œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego                                        *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 14 gregorianka
15 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie NMP Bolesnej                                                                                                        *

900 + Marcin Hreczuch – 15 gregorianka
1800 + Janina – 10 rocznica œmierci; ++ W³adys³aw (m), Urszula; ++ z rodziny
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16 wrzeœnia, sobota – wspomnienie œw. œw. mêczenników Korneliusza, papie¿a i Cypriana, biskupa                        *
900 + Marcin Hreczuch – 16 gregorianka
1800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander W³adyka

17 wrzeœnia, 24 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                           *
800 + Ignacy Mazur – 20 rocznica œmierci
900 + Soko³owska
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zosi w 10. rocznicê urodzin
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Stanis³awa (m) w 70. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego

              i rodziny
1800 ++ Rodzice: Jan, Antonina (f) Kubiak
2000 + Marcin Hreczuch – 17 gregorianka

18 wrzeœnia, poniedzia³ek – œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika                              *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 18 gregorianka
19 wrzeœnia, wtorek                                                                                                            *

900

1800 + Marcin Hreczuch – 19 gregorianka
20 wrzeœnia, œroda – œw. mêczenników Andrzeja Kim Taegon, kap³ana, Paw³a Chong Hasang i Towarzyszy        *

900 + Marcin Hreczuch – 20 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

21 wrzeœnia, czwartek – œwiêto œw. Mateusza, Aposto³a i Ewangelisty                                                                             *
900 + Marcin Hreczuch – 21 gregorianka
1800 ++ Regina, W³adys³aw (m) Namyœlak; ++ z rodzin Namyœlak i Nowaczyk

22 wrzeœnia, pi¹tek                                                                                                                                                              *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 22 gregorianka
23 wrzeœnia, sobota – wspomnienie œw. o. Pio z Pietrelciny                                                                                          *

900 + Marcin Hreczuch – 23 gregorianka
1800 ++ Ryszard, Jan, Katarzyna Jasina; ++ z rodziny Jasina; ++ Marcin, Maria, Tadeusz Naprawa; ++ z rodziny Naprawa

24 wrzeœnia, 25 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                            *
800 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis, Zofia, Antoni Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek
800 + Marcin Hreczuch – 24 gregorianka
900 ++ Bronis³aw (m), Leon, Zofia Jankowscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Patrycji i Jakuba w 1. rocznicê œlubu
1200 W intencji Parafian
1800 + Micha³ Szyd³owski; ++ Rozalia, Micha³ Wierzbiccy
2000 Dziêkczynna za opiekê Matki Bo¿ej z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Genowefy Makowskiej

               w 96. rocznicê urodzin
25 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                   *

900 + Marcin Hreczuch – 25 gregorianka
1800

26 wrzeœnia, wtorek                                                                                                            *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 26 gregorianka
27 wrzeœnia, œroda – wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, kap³ana                               *

900 + Marcin Hreczuch – 27 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

28 wrzeœnia, czwartek – wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika                                      *
900

1800 + Marcin Hreczuch – 28 gregorianka
29 wrzeœnia, pi¹tek – œwiêto œw. œw. Archanio³ów: Micha³a, Gabriela i Rafa³a                 *

900 + Marcin Hreczuch – 29 gregorianka
1800 ++ Zofia, Roman M¹czka

30 wrzeœnia, sobota – wspomnienie œw. Hieronima, kap³ana i doktora Koœcio³a                                                        *
900 + Marcin Hreczuch – 30 gregorianka
1800 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W sierpniu 2017 r. przez sakrament Chrztu œwiêtego do wspólno-

ty parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Lena FERET
Zofia JUNG
Elena HANDKE
Stanis³aw MACHI

W sierpniu 2017 r. zmarli
+ Leszek CHUDY
+ Miros³awa WOJTCZAK
+ Zbigniew LICKE

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 poniedzia³ek od 1600 do 1700

i w sobotê od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
we wrzeœniu

Intencja misyjna:

Aby nasze parafie, o¿ywia-
ne duchem misyjnym, by³y miej-
scami, gdzie przekazuje siê wia-
rê i daje œwiadectwo mi³oœci.

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. Msza œw. na rozpoczêcie

Roku Szkolnego
4 wrzeœnia, poniedzia³ek, godz. 800

We wrzeœniu powracamy do zwyk³ego
niedzielnego porzadku Mszy œw.

Nabo¿eñstwo Fatimskie
13 wrzeœnia, œroda, godz. 2000

Nabo¿eñstwo
Pierwszych

Sobót
Miesi¹ca

sobota, 2 wrzeœnia,
godz. 800
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