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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Jaki jest twój bo¿ek?

Usuñ go i wyrzuæ przez okno!

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Us³yszeliœmy pierwsze przyka-
zanie Dekalogu: „Nie bêdziesz
mia³ cudzych bogów obok Mnie!”
(Wj 20, 3). Warto zastanowiæ siê
nad kwesti¹ ba³wochwalstwa,
która ma wielkie znaczenie i jest
bardzo aktualna. Przykazanie za-
brania czynienia sobie bo¿ków lub
obrazów jakiejkolwiek rzeczywi-
stoœci: wszystko bowiem mo¿e byæ
u¿yte jako bo¿ek.

Mówimy o ludzkiej sk³onnoœci,
która nie oszczêdza ani wierz¹-
cych, ani te¿ ateistów. Na przy-
k³ad my, chrzeœcijanie mo¿emy
zadaæ sobie pytanie: jaki jest na-
prawdê mój Bóg? Czy jest Mi³o-
œci¹ Jedyn¹ w trzech osobach, czy
te¿ mo¿e jest moim obrazem,
moim osobistym sukcesem, nawet
w obrêbie Koœcio³a? „Ba³wo-
chwalstwo nie dotyczy tylko fa³-
szywych kultów pogañskich. Po-
zostaje sta³¹ pokus¹ wiary. Pole-
ga na ubóstwianiu tego, co nie jest
Bogiem” (Katechizm Koœcio³a Ka-
tolickiego, 2113). Czym jest „bóg”
na poziomie egzystencjalnym?
„W³aœnie tym, co znajduje siê
w centrum naszego ¿ycia i od cze-
go zale¿y to, co siê czyni i myœli.
Mo¿na dorastaæ w rodzinie nomi-
nalnie chrzeœcijañskiej, ale w rze-
czywistoœci skoncentrowanej na

punktach odniesienia, któ-
re s¹ obce Ewangelii.

 Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ
bez skupienia siê na czymœ.
Zatem œwiat oferuje „su-

permarket” bo¿ków, którymi
mog¹ byæ przedmioty, obrazy,
idee, role. Na przyk³ad modlitwa.
Powinniœmy modliæ siê do Boga,
naszego Ojca. Pamiêtam, ¿e kie-
dyœ id¹c do pewnej parafii w po-
przedniej diecezji, ¿eby odprawiæ
Mszê œw., a nastêpnie mia³em
w innej parafii, odleg³ej oko³o ki-
lometra udzieliæ bierzmowania.
Poszed³em pieszo, przechodz¹c
prze piêkny park. Ale w tym par-
ku by³o ponad 50 stolików z dwo-
ma krzes³ami. Ludzie siedzieli na-
przeciw siebie. Co robili: wró¿yli
z kart tarota. Zamiast modliæ siê
do Boga, który troszczy siê o przy-
sz³oœæ, „modlili siê” do swego bo¿-
ka, by odgadywaæ swój los. To
w³aœnie jest ba³wochwalstwem
naszych czasów. Zastanawiam siê:
jak z wielu z was chodzi³o do
wró¿ki, ¿eby rzuci³a karty
i odgadywa³a wasz¹ przy-
sz³oœæ? Ilu z was chcia³o, ¿eby
na przyk³ad odczytywano wam
przysz³oœæ z waszych r¹k, zamiast
modliæ siê do Pana? Na tym pole-
ga ró¿nica.

 Pan ¿yje, a inni to bo¿ki, ba³-
wochwalstwo, które na nic siê nie
zda. Jak rozwija siê ba³wochwal-
stwo? Przykazanie opisuje fazy:
„Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej rzeŸ-
by ani ¿adnego obrazu [...] Nie
bêdziesz oddawa³ im pok³onu i nie
bêdziesz im s³u¿y³” (Wj 20, 4-5).

S³owo „idol” w jêzyku greckim
wywodzi siê od czasownika „wi-
dzieæ”. Bo¿ek to „wizja”, która
staje siê fiksacj¹, obsesj¹. Bo¿ek
jest w istocie projekcj¹ samych sie-
bie na przedmioty lub plany.

 T¹ dynamik¹ pos³uguje siê na
przyk³ad reklama: nie widzê sa-
mego przedmiotu jako takiego, ale
postrzegam ten samochód, smart-
fon, tê rolê – lub inne rzeczy –
jako sposób na osi¹gniêcie i za-
spokojenie moich istotnych po-
trzeb. I szukam go, mówiê o tym,
myœlê o tym; idea posiadania tego
obiektu lub zrealizowania danego
planu, osi¹gniêcia okreœlonej po-
zycji wydaje siê cudown¹ drog¹ do
szczêœcia, wie¿¹ siêgaj¹c¹ nieba
(por. Rdz 11,1-9) i wszystko staje
siê podporz¹dkowane temu celo-
wi.

 Nastêpnie wchodzimy w drug¹
fazê: „Nie bêdziesz oddawa³ im po-
k³onu”. Idole domagaj¹ siê kultu,
rytua³ów; dla nich padamy na
twarz i wszystko poœwiêcamy.
W czasach staro¿ytnych sk³adano
bo¿kom ofiary z ludzi, ale podob-
nie jest równie¿ dzisiaj: dla karie-
ry poœwiêca siê dzieci, zaniedbu-
j¹c je lub po prostu nie rodz¹c;
piêkno wymaga z³o¿enia ofiar
z ludzi – ile godzin przed lustrem
spêdza jakaœ osoba, jakaœ kobie-
ta, ¿eby zrobiæ sobie makija¿. To
tak¿e ba³wochwalstwo. Oczywi-
œcie robienie sobie makija¿u nie
jest zazwyczaj ba³wochwalstwem,
kiedy nie mamy zamiaru czyniæ
z siebie bogini. Piêkno wymaga
z³o¿enia ofiar z ludzi; s³awa do-
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maga siê z³o¿enia siebie w ofie-
rze, swojej niewinnoœci i auten-
tycznoœci. Bo¿ki domagaj¹ siê
krwi.  Pieni¹dze kradn¹ ¿ycie,
a przyjemnoœæ prowadzi do sa-
motnoœci. Struktury ekonomiczne
poœwiêcaj¹ ludzkie ¿ycie dla wiêk-
szych zysków. Pomyœlmy o wielu
bezrobotnych, bo przedsiêbiorcy
danej firmy postanawiaj¹ zwolniæ
ludzi, by zyskaæ wiêcej pieniêdzy.
Bo¿ek pieniêdzy. Cz³owiek ¿yje
w ob³udzie, czyni¹c i mówi¹c to,
czego oczekuj¹ inni, poniewa¿ na-
rzuca to jemu bo¿ek autoafirma-
cji. W ten sposób rujnowane jest
¿ycie, niszczone s¹ rodziny, a lu-
dzi m³odych zostawia siê pod kon-
trol¹ wzorców destrukcyjnych, tyl-
ko po to, by zwiêkszyæ zyski.

Tak¿e narkotyk jest bo¿-
kiem. Ilu¿ m³odych niszczy swoje
zdrowie, a nawet ¿ycie oddaj¹c
ho³d temu bo¿kowi narkotyków?

Tutaj nastêpuje trzeci i najbar-
dziej tragiczny etap: „a ty nie bê-
dziesz im s³u¿y³”. Bo¿ki zniewa-
laj¹. Obiecuj¹ szczêœcie, ale go nie

daj¹. ¯yjemy dla tej rzeczy lub
danej wizji, pochwyceni w wir sa-
mozniszczenia, czekaj¹c na rezul-
tat, który nigdy nie nadejdzie.
Drodzy bracia i siostry! Bo¿ki obie-
cuj¹ ¿ycie, ale w rzeczywistoœci je
odbieraj¹. Prawdziwy Bóg nie
domaga siê ¿ycia, ale je daje, ob-
darowuje nim.

Prawdziwy Bóg nie oferuje mi-
ra¿ów naszego sukcesu, ale uczy
nas kochaæ. Prawdziwy Bóg nie
¿¹da od nas dzieci, ale daje nam
swojego Syna. Bo¿ki projektuj¹
przysz³e hipotezy i sprawiaj¹, ¿e
gardzimy teraŸniejszoœci¹; praw-
dziwy Bóg uczy nas ¿yæ w kon-
kretnej rzeczywistoœci dnia dzisiej-
szego, a nie z³udzeniami przysz³o-
œci. Prze¿ywaæ dziœ, jutro i poju-
trze pod¹¿aj¹c ku przysz³oœci. Kon-
kretnoœæ Boga prawdziwego prze-
ciwko p³ynnoœci bo¿ków.

Zachêcam was do pomyœlenia:
Ilu mam bo¿ków? Albo: Jaki
jest mój ulubiony bo¿ek? Bo-
wiem rozpoznanie naszych ba³wo-
chwalstw jest pocz¹tkiem ³aski

i stawia nas na drodze mi³oœci. Mi-
³oœci nie mo¿na bowiem pogodziæ
z ba³wochwalstwem: jeœli coœ sta-
je siê absolutne i nietykalne, to
jest wówczas wa¿niejsze ni¿
wspó³ma³¿onek, dziecko lub przy-
jaŸñ. Przywi¹zanie do jakiegoœ
przedmiotu lub idei czyni nas œle-
pymi na mi³oœæ. W ten sposób, by
d¹¿yæ za jakimœ bo¿kiem mo¿emy
nawet zaprzeæ siê ojca, matki,
dzieci, ¿ony, mê¿a, rodziny – rze-
czy najdro¿szych. Przywi¹zanie do
jakiegoœ przedmiotu lub idei czyni
nas œlepymi na mi³oœæ.

WeŸcie to sobie do serca: bo¿-
ki kradn¹ nam mi³oœæ. Bo¿ki spra-
wiaj¹, ¿e jesteœmy œlepi na mi³oœæ.
By prawdziwie kochaæ, trzeba byæ
istotami wolnymi od bo¿ków. Jaki
jest mój bo¿ek? Usuñ go, i wy-
rzuæ przez okno.

 
z cyklu katechez poœwiêconych

przykazaniom Bo¿ym
Watykan, audiencja ogólna,

1 sierpnia 2018
www.deon.pl

Koronkê odmawia siê na zwy-
czajnej koronce ró¿añcowej.

Na krzy¿yku: Pozdrawiam Ciê,
œwiêty Józefie, ³aski Bo¿ej pe³en,
b³ogos³awionyœ Ty miêdzy mê¿a-
mi i b³ogos³awiony owoc ¿ywota
najczystszej Oblubienicy Twojej,
Jezus. Œwiêty Józefie, Piastunie
Dzieci¹tka Jezus i Oblubieñcze
Niepokalanej Dziewicy, módl siê
za nami grzesznymi teraz i w go-
dzinê œmierci naszej. Amen.

Na du¿ych paciorkach (zamiast
Ojcze nasz):

Jezu, Maryjo, œwiêty Józefie,
Wam oddajê serce, cia³o i duszê
moj¹.

Jezu, Maryjo, œwiêty Józefie,
b¹dŸcie ze mn¹ przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, œwiêty Józefie,

Koronka na czeœæ œw. Józefa

niech przy Was w pokoju oddam
duszê Bogu.

Na ma³ych paciorkach (za-
miast Zdrowaœ Maryjo):

Œwiêty Józefie, Przyjacielu Ser-
ca Jezusowego, módl siê za nami.

Na zakoñczenie koronki:
Pod twoj¹ obronê uciekamy

siê, œwiêty Józefie, mniemany
Ojcze Wcielonego Syna Bo¿ego.
Naszymi proœbami racz nie gar-
dziæ w potrzebach naszych, ale od
wszelakich z³ych przygód racz nas
zawsze wybawiaæ, Ojcze chwaleb-
ny i b³ogos³awiony. Opiekunie
nasz, Patronie nasz, Pocieszycie-
lu nasz, z Twoim mniemanym
Synem najmilszym Jezusem nas
pojednaj, Twojemu Synowi nas
polecaj, Twojemu Synowi najmil-

szemu nas odda-
waj.

W. Módl siê za nami, œwiêty Jó-
zefie.

O. Abyœmy siê stali godnymi
obietnic Chrystusowych.

Módlmy siê:
Prosimy Ciê, Panie, abyœmy

wsparci zas³ugami œwiêtego Józe-
fa, Oblubieñca Przenajœwiêtszej
Rodzicielki Twojej, za Jego przy-
czyn¹ i wstawiennictwem otrzy-
mali to, czego proœbami w³asny-
mi uzyskaæ nie mo¿emy. Który
¿yjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

W. Niech bêdzie b³ogos³awio-
ne imiê œwiêtego Józefa.

O. Teraz i na wieki.
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Jednym z najbardziej mi bliskich
œwiêtych jest œw. ojciec Pio. Kie-
dy wiêc w grudniu 2017 r. us³y-
sza³am, ¿e w naszej parafii jest
organizowana pielgrzymka do San
Giovanni Rotondo we W³oszech
(jest tam grób i sanktuarium ojca
Pio) ucieszy³am siê, czu³am, ¿e jest
to wyj¹tkowa okazja do spotka-
nia z moim ukochanym œwiêtym.
Jednak z uwagi na odleg³¹ datê
wyjazdu (koniec czerwca 2018 r.)
nie spieszy³am siê z zapisaniem.
Pomyœla³am, ¿e przez pó³ roku
wszystko siê mo¿e wydarzyæ, wiêc
trudno podejmowaæ tak szybko
decyzjê o wyjeŸdzie. Pamiêta³am,
¿e rok wczeœniej, na pielgrzymkê
do Matki Bo¿ej Fatimskiej, miej-
sce by³o jeszcze tydzieñ przed wy-
jazdem. Tym razem, ku mojemu
zdziwieniu, liczba osób, które szyb-
ko siê zdecydowa³y by³a du¿a. Kil-
ka dni po og³oszeniu wyjazdu roz-
mawia³am z ks. S³awomirem na
temat wyjazdu sygnalizuj¹c obawy,
co do tak odleg³ego terminu. Ku
mojemu zdziwieniu lista chêtnych
by³a prawie pe³na, zosta³y 4 wol-
ne miejsca. Przyjê³am to jako
znak, ¿e mam siê zapisaæ mimo
wewnêtrznego strachu – co to
mo¿e byæ za pó³ roku? Pewnoœci
nabra³am trzy dni póŸniej, kiedy
wp³aca³am zaliczkê. Okaza³o siê,
¿e miejsc wolnych ju¿ nie ma,
a na listê rezerwowych wpisa³y siê
ju¿ 4 osoby. No, gdybym nie za-
pisa³a siê te kilka dni wczeœniej…,
ale ojciec Pio mia³ widaæ w tym
swój udzia³. Przez pó³ roku nic siê
specjalnego nie wydarzy³o i mo-
g³am spokojnie rozpocz¹æ swoje
pielgrzymowanie.

23 czerwca br. po porannej
(a raczej nocnej, bo o 330) mszy
œw. rozpoczê³a siê nasza droga do

W³och. Centralnym wydarzeniem
pielgrzymkowym mia³o byæ du-
chowe spotkanie ze œw. ojcem Pio
z Pietrelciny. Przygotowanie do
tego prze¿ycia rozpoczê³o siê ju¿
pierwszego dnia w autokarze,
gdzie æwiczyliœmy pieœni ku czci
tego œwiêtego, rozwa¿aliœmy jego
s³owa s³uchaj¹c komentarzy do
rozwa¿añ ró¿añcowych i koronki
do mi³osierdzia Bo¿ego, a tak¿e
czytaj¹c cytaty na ma³ych kartecz-
kach, którymi codziennie obdaro-
wywa³ nas ks. S³awek (ka¿dy
móg³ sobie wylosowaæ karteczkê
z cytatem).

Po noclegach w Stra i w Lo-
retto, 25 czerwca udaliœmy siê do
San Giovanni Rotondo – malow-
niczo po³o¿onej na zboczu wzgó-
rza Castellano, niedu¿ej w³oskiej
miejscowoœci, która by³a miejscem
zakonnego ¿ycia i œmierci jedne-
go z najbardziej znanych œwiêtych
ostatniego stulecia, a nadto misty-
ka oraz stygmatyka – ojca Pio
z Pietrelciny. Nasza przewodnicz-
ka – pani Ewelina, bardzo cieka-
wie opowiada³a historyczne dzie-
je tego rejonu, a niesamowite wi-
doki wzmaga³y ciekawoœæ i chêæ
jak najszybszego dotarcia do tego
miejsca.

Wyj¹tkow¹ czci¹, mi³oœci¹
i przywi¹zaniem darzê tego œwiê-
tego od dawna. Zreszt¹ nie tylko
ja. To jest jednym z najbar-
dziej „aktywnych œwiêtych” w
historii Koœcio³a. Za spraw¹
modlitwy do Niego ca³y czas
dokonuj¹ siê cuda. Myœlê, ¿e
wielu z nas – uczestników piel-
grzymki jecha³a z nadziej¹ na wy-
s³uchanie choæ jednej proœby…

O œw. ojcu Pio (prawdziwe imiê
i nazwisko to Francesco Forgio-
ne) mo¿na przeczytaæ w wielu
publikacjach (tak¿e w Internecie).
Dla nas najwa¿niejszy fakt, zwi¹-
zany z celem podró¿y, to 100-
lecie otrzymania przez Ojca Pio
stygmatów – samoodnawiaj¹-
cych siê ran (takich jak
u ukrzy¿owanego Chrystusa),
które pojawi³y siê na ciele œwiête-
go w dniu 20 wrzeœnia 1918 r.,
a tak¿e 50-lecie œmierci ojca
Pio, które w tym miesi¹cu obcho-
dzimy.

Po przyjeŸdzie do hotelu mieli-
œmy jeszcze czas na spacer do
sanktuarium (bardzo blisko nasze-
go zakwaterowania), przywitanie
z naszym œwiêtym i krótk¹ modli-
twê w tym wyj¹tkowym miejscu.
To takie preludium przed kolej-

Z PAMIETNIKA PIELGRZYMA...Ojciec Pio
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nym, d³u¿szym spotkaniem w na-
stêpnym dniu, w którym ju¿ od
rana udaliœmy siê na Mszê œw. do
dawnego zakonnego koœció³ka,
gdzie ojciec Pio odprawia³ prawie
trzygodzinn¹ Eucharystiê. Obok
niej, w 1959 r. wzniesiono now¹
bazylikê. Obie œwi¹tynie s¹ dedy-
kowane Matce Bo¿ej £askawej.
Mieliœmy szczêœcie zobaczyæ miej-
sca, gdzie mieszka³, spowiada³,
odprawia³ mszê œw. ten kapucyn.
Wnêtrze ozdobionej marmurami
bazyliki kontrastuje z ma³ym ko-
œcio³em klasztornym. Centralne
miejsce w nawie g³ównej zajmuje
o³tarz, przy którym od 1959 roku
ojciec Pio celebrowa³ Msze Œwiê-
te. W nawach bocznych znajduje
siê dziewiêæ o³tarzy. Obecnie po
otwarciu grobu ojca Pio i wysta-
wieniu jego relikwii, lewa nawa
zosta³a oddzielona od wnêtrza
koœcio³a i zaadoptowana jako frag-
ment szlaku, którym pielgrzymi
schodz¹ do krypty. Ponad nawa-
mi bocznymi wznosz¹ siê balkony
wy³o¿one drzewem. Lewy by³ ulu-
bionym miejscem modlitwy Ojca
Pio. Po jego beatyfikacji, która
mia³a miejsce w 1999 roku, sank-
tuarium sta³o siê jednym z najlicz-
niej odwiedzanych miejsc przez
pielgrzymów katolickich. Jednak-
¿e ju¿ wczeœniej, przeœwiadczeni
o œwiêtoœci swojego wspó³brata,
kapucyni rozpoczêli przygotowa-
nia do budowy nowego koœcio³a,
zlecaj¹c projekt jednemu z najbar-
dziej utytu³owanych wspó³cze-
snych architektów – Renzo Pia-
no. Zrealizowany projekt znajdu-
je siê w bliskim s¹siedztwie kapu-
cyñskiego klasztoru oraz koœcio³a
Santa Maria delle Grazie.

W³oski projektant przedstawi³
koncepcjê rozleg³ego, nachylone-
go w spadku placu na koñcu któ-
rego stan¹³ na wskroœ wspó³cze-
sny koœció³ œw. ojca Pio wraz
z salami wielofunkcyjnymi, krypt¹,
kaplic¹ spowiedzi z 31 konfesjo-
na³ami, muzeum œwiêtego oraz

stref¹ dla pielgrzy-
mów. Aby architek-
tura pomieszczeñ
uzupe³niaj¹cych nie
konkurowa³a z ko-
œcio³em – to znala-
z³y one swoje miej-
sce w czêœci pod-
ziemnej – pod œwi¹-
tyni¹ i placem.

Mnie osobiœcie
zachwyci³a krypta
p o œ w i ê c o n e g o
w 2004 roku koœcio³a, któr¹ zdo-
bi¹ mozaiki – dzie³o s³oweñskiego
artysty – o. Marko Ivana Rupni-
ka, którego twórczoœæ mo¿emy
te¿ podziwiaæ w sanktuarium œwiê-
tego Jana Paw³a II w Krakowie.

W roku 2013 w San Giovanni
Rotondo do publicznej czci wysta-
wiono zabalsamowane relikwie
zakonnika, przy których modli³ siê
tak¿e papie¿ Benedykt XVI. Mia-
³am szczêœcie podejœæ bardzo bli-
sko, gdzie tylko szyba oddziela³a
mnie od cia³a œwiêtego. D³ugo nie
mo¿na by³o w takiej bliskoœci roz-
mawiaæ z ojcem Pio, poniewa¿
kolejka czekaj¹cych zobowi¹zywa-
³a do ust¹pienia miejsca bliŸnim,
niemniej jednak korzystaj¹c z fak-
tu, ¿e w San Giovanni Rotondo
mieliœmy 3 noclegi, mogliœmy kil-
ka razy odwiedzaæ to miejsce,
modliæ siê w ciszy wpatruj¹c z da-
leka w Jego wizerunek. Nawet
w ³awce czu³am wyj¹tkowoœæ tego
miejsca, co pomaga³o w szczerej
rozmowie ze œwiêtym.

Trzeba przyznaæ, ¿e ojciec Pio
nie da³ o sobie zapomnieæ. W ho-
telu, oprócz zdjêæ zakonnika w po-
kojach, mo¿na by³o podziwiaæ
du¿¹ figurê œwiêtego w jednym
z salonów w dolnej czêœci budyn-
ku (tam mieliœmy pogodny wieczór
– gry, zabawy, œpiew).

Ojciec Pio zatroszczy³ siê te¿
o pogodê. By³o ch³odno, lecz
przyjemnie, a w czasie pla¿owa-
nia pogoda sprzyja³a k¹pieli
w morzu i korzystaniu ze s³oñca

na kamienistej pla¿y. W porów-
naniu do upa³ów w kolejnych
miejscach pielgrzymki, aura w San
Giovanni Rotondo by³a niespoty-
kana. Ja przyjê³am j¹ jako jeden
z darów mojego œwiêtego.

Z ¿alem opuszcza³am to cudow-
ne miejsce, choæ nie oznacza³o to
po¿egnania z g³ównym œwiêtym
naszej pielgrzymki. Duchowej
³¹cznoœci sprzyja³y kolejne jego
s³owa – myœli, jakie losowaliœmy
u ks. S³awka, a tak¿e pieœni, któ-
re nadal œpiewaliœmy w autokarze.
Szczególnie jedna z nich, której
s³owa s¹ prawdziwa modlitw¹,
mo¿na j¹ kierowaæ do ojca Pio
w ka¿dym miejscu i w ka¿dym cza-
sie:
Ref. Ojcze Ciebie przyzywamy,
Ojcze wszyscy Ciê b³agamy:
Racz przed Boga tronem w nie-
bie,
wstawiaæ siê za nas w potrzebie.

Ojcze za twym wstawiennictwem
Niech Bóg zeœle zdroje ³ask.
Prosz¹ Ciê duchowe dzieci:
Ojcze Pio – prowadŸ nas!

Dziêkujê z serca ksiêdzu S³awo-
mirowi za zorganizowanie tej piel-
grzymki. Oprócz duchowych prze-
¿yæ, mimo trudu zwiedzania
w upalne dni, wartoœci¹ dodan¹
by³a wspania³a atmosfera, któr¹
tworzyli jej uczestnicy: wspania³e
siostry i bracia, których ¿yczliwoœæ
kompensowa³a uci¹¿liwoœci pod-
ró¿y.

 G.G.
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WITAJ SZKO£O!
Data pierwszego wrzeœnia, ko-

jarzy nam siê z dwoma wydarze-
niami. Jednym z nich jest rozpo-
czynaj¹cy siê nowym rok szkol-
ny. Jak wynika z kalendarza,
w bie¿¹cym roku bêdzie to sobo-
ta, wiêc szkolne mury przywita-
my w poniedzia³ek – 3 wrzeœnia
2018 r.

Jakie emocje, uczucia wi¹¿¹ siê
z tym wydarzeniem? Pomyœlmy,
kto najbardziej cieszy siê z nowe-
go otwarcia: nauczyciele, dzieci,
a mo¿e rodzice? Chyba najm³od-
si, którzy po raz pierwszy zostan¹
przywitani jako uczniowie szko³y
– dumni pierwszoklasi-
œci. Zapewne ich mamy
i babcie starannie prze-
myœla³y w jakim stroju
zaprezentuje siê ich po-
ciecha. Sama, jako
mama, dobrze pamiêtam
te ogromne emocje –
dumê, radoœæ i troskê –
jak im powiedzie siê
w nowej roli wœród nie-
znanych jeszcze rówie-
œników? Czêœæ malu-
chów idzie z takimi sa-
mymi obawami, a czêœæ
– znaj¹c kogoœ
z przedszkola – z zupe³nie innym
nastawieniem, z radoœci¹. Bez
obawy! W pierwszej klasie wszy-
scy s¹ „nowi” poniewa¿ zaczynaj¹
tworzyæ coœ razem – grupê, ze-
spó³, „rodzinê”, w której pod
opiek¹ nauczycielki poznaj¹ sie-
bie wzajemnie oraz codzienny
obraz szkolnego ¿ycia. Z pewno-
œci¹ te same uczucia bêd¹ towa-
rzyszyæ tym dzieciom, które od
wrzeœnia do³¹cz¹ do istniej¹cych
ju¿ klas. Mam nadziejê, ¿e szybko
i dobrze siê zaaklimatyzuj¹
i znajd¹ dobrych kolegów i przy-
jació³.

W klasach m³odszych, dzieci
i ich rodzice bêd¹ poznawaæ, jak
siê uczyæ, na czym polega syste-
matyczna, codzienna nauka. Kla-
sy starsze maj¹ z jednej strony
„³atwiej”, poniewa¿ bêd¹ konty-
nuowaæ dobre nawyki uczenia siê,
wspó³pracy. Trudnoœci polegaj¹ na
„zderzeniu siê” z tward¹ rzeczy-
wistoœci¹ – coraz trudniejszy ma-
teria³, czêsto bazuj¹cy na wcze-
œniejszych wiadomoœciach, stopnie
i – czasami nowi nauczyciele, spe-
cjaliœci w swoich dziedzinach. Ka¿-
dy z nich ma swoje priorytety,
wymagania, styl pracy i system

oceniania. Dla czwartoklasistów
ten „szok” od lat nazywam „ma³¹
matur¹”. Odwieczny problem –
jaki jest cel mojej nauki: umiejêt-
noœci na bazie wiedzy, czy stopieñ,
którego wszyscy oczekuj¹ sk³ada-
j¹c ¿yczenia dzieciom (samych szó-
stek)??? Jak siê uczyæ, aby nie „re-
cytowaæ z pamiêci”, ale ³¹czyæ fak-
ty, logicznie myœleæ i wnioskowaæ
– czyli poradziæ sobie z zadawa-
nymi pytaniami? Jak oddzieliæ in-
formacje, które s¹ „bardziej” lub
„mniej” wa¿ne? Jak zapamiêtaæ
nowe pojêcia, czy bez zastanowie-
nia podaæ wynik mno¿enia lub
dzielenia? „Ma³a matura”…

Z pewnoœci¹ bardzo trudne za-
danie jest postawione przed naj-
starszymi uczniami – ósmoklasista-
mi i ostatnim rocznikiem gimna-
zjalistów. Po prawie 20-letniej
przerwie, w wyniku reformy
oœwiaty – wygasn¹ gimnazja,
a w szko³ach podstawowych na-
uka trwaæ bêdzie 8 lat – jak daw-
niej… Przed nimi pierwszy w ich
¿yciu – w koñcu znacz¹cy – egza-
min na zakoñczenie: polski, ma-
tematyka, jêzyk obcy… Od jego
wyniku (i od niektórych stopni na
œwiadectwie) zale¿y do jakich szkó³
siê dostan¹. Ten stres potêguje

fakt, ¿e w naborze do
dalszych szkó³ uczest-
niczyæ bêd¹ dwa rocz-
niki – absolwenci szkó³
podstawowych i ostat-
ni rocznik gimnazjalny.
Wzroœnie próg punkto-
wy, bêdzie ogromna
rywalizacja. Co praw-
da – realizowane bêd¹
dwa odrêbne progra-
my nauczania (3 i 4-
letni), ale ka¿dy dosko-
nale wie, ¿e budynki
„nie s¹ z gumy”.
Oj bêdzie siê dzia³o…

Ale doœæ ju¿ tego straszenia.
Nowy rok szkolny, to powrót do
obowi¹zków, ale przede wszyst-
kim spotkanie z rówieœnikami,
z przyjació³mi. Wiadomo, ¿e cie-
kawi nas jak siê zmienili, gdzie byli,
co zobaczyli, czego nowego do-
œwiadczyli i kogo poznali? Co
wydarzy³o siê przez te dobre dwa
miesi¹ce? Czy pojawi siê ktoœ
nowy w klasie? Co wartoœciowe-
go wzajemnie wymienimy?
A mo¿e komuœ bêdzie trzeba
szczególnie pomóc, bo splot ¿ycio-
wych wydarzeñ ograniczy³ go
w mo¿liwoœciach? To wszystko
oka¿e siê wkrótce.
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Pamiêtam, jak moja mama
opowiada³a mi, jak ona – jako sied-
miolatka – szykowa³a siê, aby po
raz pierwszy stan¹æ w progach
szko³y w roli ucznia. Niestety, nie
by³o jej i wielu innym dzieciom
dane planowe rozpoczêcie ¿ycia
szkolnego. Przyczyn¹ by³ wybuch
II Wojny Œwiatowej 1 wrzeœnia
1939 r.

Na szczêœcie, dziœ nie ma woj-
ny i radoœnie mo¿emy powitaæ

szkolne mury. Pamiêtajmy, ¿e
ka¿dy nowy rok, to nowy rozdzia³,
szansa, rozpoczêcie – dla ka¿de-
go. Chocia¿ w wielu aspektach
mo¿e wydawaæ siê „za póŸno” –
to pamiêtajmy, ¿e dla Boga nie
ma nic niemo¿liwego! Wiêc –
zgodnie z pewn¹ zakonn¹ regu³¹:
„Módl siê i pracuj”. A gdy doda-
my do tego szczere zawierzenie,
zaufanie Bogu i natchnieni Du-
chem Œwiêtym – wzorem ojca

Dolindo Ruotolo – bêdziemy siê
modliæ najtreœciwsz¹ jego mo-
dlitw¹: „Jezu, Ty siê tym zajmij!”
– osi¹gniemy wszystko, co bêdzie
nam przeznaczone.

Powodzenia i najlepsze ¿ycze-
nia w nowym roku szkolnym dla
wszystkich – jak¿e szczêœliwych
ludzi: nauczycieli, uczniów i ich ro-
dziców. Szczêœæ Bo¿e!

E. Hoffmann-GuzikOWOCE KOMUNII ŒWIÊTEJ
Eucharystia jest Ÿród³em i zarazem szczytem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Inne

zaœ sakramenty, tak, jak wszystkie koœcielne pos³ugi i dzie³a apostolstwa, wi¹¿¹ siê
ze œwiêt¹ Eucharysti¹ i do niej zmierzaj¹. W najœwiêtszej bowiem Eucharystii zawie-
ra siê ca³e duchowe dobro Koœcio³a, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego 1324).

Komunia œwiêta g³adzi
grzechy powszednie. Automa-
tycznie? Bez ¿adnego wysi³ku
z naszej strony?

Niezbyt czêste przystêpowanie
do Komunii œwiêtej nie wynika ani
z wielkiej grzesznoœci, ani z braku
chêci pog³êbiania wiêzi z Chrystu-
sem. Czynnikiem decyduj¹cym jest
lêk, obawa przed pope³nieniem
œwiêtokradztwa i wpojone nam
przekonanie, ¿e w tym momen-
cie cz³owiek powinien byæ czysty
jak ³za. Nie jest ono win¹ obec-
nego pokolenia. Raczej spadkiem
po czasach, gdy wierz¹cy bieg³ od
spowiedzi do czekaj¹cego z Ko-
muni¹ œwiêt¹ kap³ana, ¿eby
w miêdzyczasie nie zgrzeszyæ.
Jeszcze dziœ zdarzaj¹ siê na spo-
wiedzi sytuacje, gdy penitenci py-
taj¹ ile razy mog¹ przyst¹piæ do
Komunii œwiêtej.

Nie znaj¹cy dobrze historii Ko-
œcio³a tak¹ postawê b³êdnie przy-
pisuj¹ Soborowi Trydenckiemu.
To on mia³ wzmocniæ dyscyplinê
i zamkn¹æ drogê do czêstej Ko-
munii œwiêtej. Nie jest prawd¹, bo
w³aœnie do tego Soboru odwo³uje

siê Katechizm Koœcio³a Katolickie-
go przypominaj¹c: Jak pokarm
cielesny s³u¿y przywracaniu utra-
conych si³, tak Eucharystia umac-
nia mi³oœæ, która s³abnie w ¿yciu
codziennym, a o¿ywiona mi³oœæ
g³adzi grzechy powszednie (KKK
1394). Przy okazji warto wspo-
mnieæ, ¿e ten sam Sobór upo-
mnia³ siê o prawo przyjmowania
Komunii œwiêtej z Hostii, konse-
krowanej podczas Ofiary, w któ-
rej wierny uczestniczy i ¿e przyjê-
cie Komunii œwiêtej jest istotn¹
czêœci¹ z³o¿enia Ofiary.

Zatem Komunia œwiêta g³adzi
grzechy powszednie. Automatycz-
nie? Bez ¿adnego wysi³ku z na-
szej strony? Czytajmy uwa¿nie
a odnajdziemy echo hymnu o mi-
³oœci. „A mi³oœci bym nie mia³…”
Bo „mi³oœæ zakrywa wiele grze-
chów” (1 P 4, 8). Tym bardziej
mi³oœæ, wyra¿ona w ja³mu¿nie,
w uczynkach mi³osierdzia, w prze-
baczeniu, w dobrowolnych wyrze-
czeniach i ofiarach.

Prawda o odpuszczeniu grze-
chów zakorzeniona jest w struk-
turze Mszy œwiêtej. Ju¿ na samym

pocz¹tku prezbiter zachêca, byœmy
uznali nasz¹ grzesznoœæ i czystym
sercem z³o¿yli Najœwiêtsz¹ Ofia-
rê. Odpowiedzi¹ na to wezwanie
jest spowiedŸ powszechna, zakoñ-
czona formu³¹:

Niech siê zmi³uje nad nami
Bóg wszechmog¹cy, a odpuœciw-
szy nam grzechy, doprowadzi nas
do ¿ycia wiecznego.

Warto przy okazji zauwa¿yæ, ¿e
czasem oczyszczenia jest równie¿
s³uchanie s³owa Bo¿ego. Zbyt czê-
sto zapominamy, ¿e w trakcie li-
turgii s³owa spe³nia siê obietnica,
wypowiedziana przez Jezusa na
Ostatniej Wieczerzy: Wy ju¿ jeste-
œcie czyœci dziêki s³owu, które
wypowiedzia³em do was (J 15,3).

Te argumenty zasadniczo po-
winny wystarczyæ. Pozostaje pra-
ca nad sumieniem i wyzwalanie
siê od parali¿uj¹cego lêku. Podej-
muj¹c tê pracê warto pamiêtaæ,
¿e jest ktoœ, kto wykorzysta ka¿d¹
oakzjê, by nam zagrodziæ drogê
do Komunii œwiêtej. Szatan wie,
¿e ten, kto nie karmi siê Chrystu-
sem prêdzej padnie ofiar¹ pokus
ni¿ ten, kto trwa w Nim.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒWIÊCI KOSMA I DAMIAN(?-300)

Byli tak do siebie podobni, ¿e
trudno by³o siê zorientowaæ, któ-
ry to Damian, a który to Kosma.
Dlaczego? Poniewa¿ byli bliŸnia-
kami. Obaj zostali lekarzami, a ¿e
mieli równie¿ podobne zapatry-
wania, swoich pacjentów leczyli
– za darmo. Pochodzili z Cyru
(obecnie Syria), ale byli Grekami.
Ich ojciec, poganin, zmar³ tak
wczeœnie, ze praktycznie go nie
znali. Matka, chrzeœcijanka, na-
uczy³a ich kochaæ Boga i ludzi.
Ona te¿ zadba³a o ich wykszta³ce-
nie. Sztukê lekarsk¹ poznali w
Cylicji. Tam te¿, w mieœcie Egei,
postanowili zamieszkaæ. Nie my-
œleli o za³o¿eniu rodziny. Obce im
by³y zaszczyty i bogactwo. Chcie-
li ¿yæ skromnie i s³u¿yæ innym zdo-
byt¹ wiedz¹, nic wiêcej. Znali w³a-

œciwoœci zió³ leczniczych i najnow-
sze metody leczenia ludzi i zwie-
rz¹t. Od Boga otrzymali nato-
miast niezwykle cenny dar. Jaki?
Dar uzdrawiania cia³a i duszy. To
w³aœnie z powodu tego daru po-
przysiêgli sobie nigdy nie przyjmo-
waæ zap³aty. Jak aposto³owie?
Dok³adnie. Pragnêli tylko jednej
zap³aty – tej w niebie. Leczyli
wszystkich bez wyj¹tku, zw³aszcza
ubogich. Leczyli, uzdrawiali,
a przy okazji mówili o Chrystu-
sie. Dziêki nim chrzest przyjê³o
wielu ludzi. Jednak pewnego dnia
zdarzy³o siê coœ, co poró¿ni³o
dwoje bliŸniaków.

By³o tak: Damian uzdrowi³
pewn¹ kobietê, niejak¹ Palladiê,
i przyj¹³ od niej w podarunku –
no có¿ – trzy jajka! Tak go prosi³a

i zaklina³a w imiê Trójcy Œwiêtej,
¿e biedak nie potrafi³ odmówiæ.
Wtedy Kosma… Wœciek³ siê? Nie,
ale oœwiadczy³ stanowczo, ¿e nie
¿yczy sobie byæ pochowanym
z Damianem we wspólnym gro-
bie. Co na to Damian? Nic. Na-
dal wiêc zgodnie pracowali i mo-
dlili siê, a wieœci o cudach, jakie
dokonywali, rozchodzi³y siê po
œwiecie. Podziwiano ich i kocha-
no. O tym jednak, jak silna by³a
ich wiara, mogli siê wszyscy prze-
konaæ, gdy cesarzem zosta³ Dio-
klecjan i zaczê³y siê przeœladowa-
nia chrzeœcijan. Wtr¹ceni do wiê-
zienia przez namiestnika Cylicji,
nie wyparli siê Zbawiciela i po licz-
nych torturach zostali œciêci mie-
czem.

***
Byli dok³adni i sumienni. Wia-

domo, wystarczy drobny b³¹d w
sztuce lekarskiej, a ¿ycie ludzkie
od razu wisi na w³osku. Uwa¿asz,
¿e nie musisz siê æwiczyæ w tych
cnotach, bo nie zamierzasz zo-
staæ lekarzem? Nie ¿artuj, dok³ad-
noœæ i sumiennoœæ to podstawa
wszystkiego. Wyobra¿asz sobie
niesumiennego pilota samolotu,
albo niedok³adnego architekta?
A wiêc – do roboty!

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

Rozpoczyna siê nowy rok szkolny, dlatego dziœ zapraszam was do rozwi¹zania krzy¿ówki, w której
has³a s¹ zwi¹zane z „wyposa¿eniem” ucznia. Czy ju¿ jesteœcie gotowi rozpocz¹æ nowy rok? Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1.Nalepiana na zeszyt (np. z imieniem i nazwiskiem).
2. Zbiór z mapami.
3. „Plecak” szkolny.
4. Przybór do szkicowania.
5. Kolorowe przybory do rysowania.
6. Inaczej „pisak”.
7. W nim nosisz zmienne buty.
8. „£¹czy” ze sob¹ np. kartki.
9. Mierzysz ni¹ d³ugoœci np. odcinków.
10. Ulepisz z niej ró¿ne rzeczy, np. ludziki.
11. W komplecie z podrêcznikiem
12. Niezbêdny na lekcji informatyki
13. Masz w nim przybory do pisania.

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 14 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 14 wrzeœnia).

Losowanie nagród w niedzielê 16 wrzeœnia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.
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1 wrzeœnia, sobota – wspomnienie b³. Bronis³awy, dziewicy                                                                                                 *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Witolda w 48. rocznicê urodzin
1800 + Maria M³yñczyk – 8 gregorianka

2 wrzeœnia, 22 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                              *
800 ++ Sylwester, Antonina, Genowefa, Krystyna, Jan, Kazimierz Machoñ
900 + 1) Bronis³aw (m) Jankowski – 12 rocznica œmierci; ++ Zofia, Leon; 2) + Maria M³yñczyk – 9 gregorianka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Stefania Chrobak
1200 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla rodziny Grunwald
1800 + Witolda (f) ¯¹d³o
2000 + Zbigniew (m) Kubiak – 2 rocznica œmierci; ++ Anna, Edward Kubiak

3 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
800 Msza œwiêta na rozpoczêcie nowego roku szkolnego i katechetycznego
900 ++ Bronis³aw (m), Kazimiera Mazur
1800 + Maria M³yñczyk – 10 gregorianka

4 wrzeœnia, wtorek                                                                                                                                                             *
900 + Maria M³yñczyk – 11 gregorianka
1800

5 wrzeœnia, œroda                                                                                                                                                                *
900 + Maria M³yñczyk – 12 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

6 wrzeœnia, czwartek                                                                                                                                                          *
900 + Maria M³yñczyk – 13 gregorianka
1800 + Marian Partyka; ++ z rodziny Partyka

7 wrzeœnia, pi¹tek                                                                                                                                                                 *
900 + Maria M³yñczyk – 14 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

8 wrzeœnia, sobota – œwiêto narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny                                                                         *
900 + Maria M³yñczyk – 15 gregorianka
1800 + Józef (m) Gruba – 14 rocznica œmierci

9 wrzeœnia, 23 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *
800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Patrycji G³adysz
900 + Stefania Chrobak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna za powrót do zdrowia Mai
1200 + Maria M³yñczyk – 16 gregorianka
1800 + Edward Kubiak – 6 rocznica œmierci; ++ Anna, Zbigniew (m) Kubiak
2000 + Pawe³ – 20 rocznica œmierci; ++ Stefania, Stefan Jêdrzejczyk

10 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                             *
900 W intencji Parafian
1800 + Maria M³yñczyk – 17 gregorianka

11 wrzeœnia, wtorek                                                                                     *
900 W intencji s. Patrycji w 25. rocznicê z³o¿enia œlubów zakonnych
1800 + Maria M³yñczyk – 18 gregorianka

12 wrzeœnia, œroda                                                                                                                                                             *
900 + Maria M³yñczyk – 19 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

13 wrzeœnia, czwartek – wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a                                              *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Maria M³yñczyk – 20 gregorianka
2000 Ró¿a œw. Symeona

14 wrzeœnia, pi¹tek – œwiêto podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego                                 *
900 Dziêkczynna z okazji 40. rocznicy urodzin wnuczki Barbary z proœb¹ o potrzebne ³aski
1800 + Janina – 11 rocznica œmierci; + Urszula
1800 + Maria M³yñczyk – 21 gregorianka

15 wrzeœnia, sobota – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Bolesnej                 *
900 + Andrzej
1800 + Maria M³yñczyk – 22 gregorianka

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

Fatimskie
w czwartek,
13 wrzeœnia
o godz. 2000

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 wrzeœnia (poniedzia³ek)
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16 wrzeœnia, 24 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                  *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 Dziêkczynna w 45. rocznicê œlubu Stanis³awy (f) i Kazimierza z proœb¹ o potrzebne ³aski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zosi w 11. rocznicê urodzin
1200 + Maria M³yñczyk – 23 gregorianka
1800 ++ Ma³gorzata, Jan Kamiñscy; ++ z rodzin Kamiñskich i Konig
2000 + Marian Partyka – 1 rocznica œmierci

17 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900 W intencji Parafian
1800 + Maria M³yñczyk – 24 gregorianka

18 wrzeœnia, wtorek – œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika, patrona polskiej m³odzie¿y                                        *
900 + Maria M³yñczyk – 25 gregorianka
1800 + Ewa Jankowska

19 wrzeœnia, œroda                                                                                                                                                               *
900 + Maria M³yñczyk – 26 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

20 wrzeœnia, czwartek – œwiêtych mêczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera i Towarzyszy                            *
900 Dziêkczynna za rodziców i dzieci z Ró¿y œw. Augustyna Domowego Koœcio³a z Maciejówki
1800 + Maria M³yñczyk – 27 gregorianka

21 wrzeœnia, pi¹tek – œwiêto œw. Mateusza, aposto³a i ewangelisty                                                                                *
900 + Maria M³yñczyk – 28 gregorianka
1800 + Regina – 21 rocznica œmierci; ++ W³adys³aw (m) Namyœlak

22 wrzeœnia, sobota                                                                                                                                                                                                                *
900 + Maria M³yñczyk – 29 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Teresy w 70. rocznicê urodzin

23 wrzeœnia, 25 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                          *
800 + Maria M³yñczyk – 30 gregorianka (zakoñczenie)
900 + Bronis³awa (f), Aleksander W³adyka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo w 20. rocznicê œlubu Doroty i Tomasza z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich i dzieci
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Paw³a Skotnickiego z okazji urodzin
2000 ++ Henryk (m), Miko³aj, Bronis³awa (f); ++ z rodzin M³yñczyk i Stanek

24 wrzeœnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                  *
900 + Krystyna Lachaut – 1 gregorianka
1800 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek

25 wrzeœnia, wtorek                                                                                                                                                       *
900 + Krystyna Lachaut – 2 gregorianka
1800 Dziêkczynna za ³askê wiary w rocznicê chrztu œwiêtego El¿biety

26 wrzeœnia, œroda                                                                                                                                                          *
900 + Krystyna Lachaut – 3 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

27 wrzeœnia, czwartek – wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, prezbitera                                                                     *
900 + Weronika Groszek od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia
1800 + Krystyna Lachaut – 4 gregorianka

28 wrzeœnia, pi¹tek – wspomnienie œw. Wac³awa, mêczennika                                                                                           *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 5 gregorianka

29 wrzeœnia, sobota – œwiêto œwiêtych archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a                                                               *
900 + Krystyna Lachaut – 6 gregorianka
1800 + Tadeusz Grzelec – 8 rocznica œmierci; + Wac³aw (m) Grzelec

30 wrzeœnia, 26 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                *
800 + Krystyna Lachaut – 7 gregorianka
900 + Bronis³awa (f) Dziki – 5 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Dziki; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Teresa, Micha³ Pryciak; ++ z rodzin Pryciak i Gunia
1200 W intencji Parafian
1800 + Zbigniew (m) Wybrañski – 6 rocznica œmierci
2000



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W sierpniu do wspólnoty para-

fialnej, przez sakrament Chrztu
œwiêtego, zosta³y przyjête dzieci:

Zofia £opaciñska
Ida Dryblak
Jakub Franciszek Koba
Hanna Czernatowicz

W sierpniu zmarli

+ Wanda Tomczuk
+ Roman Tyczyñski
+ Maria M³yñczyk

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 czynna jest
w poniedzia³ki od 1600 do 1700

oraz w soboty 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 ogólna:
 Aby m³odzie¿ na kontynencie
afrykañskim mia³a dostêp do
edukacji i pracy we w³asnej oj-
czyŸnie.

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.

We wrzeœniu powracamy
do zwyk³ego niedzielnego porz¹dku

Mszy œw. w niedziele i œwiêta
godz. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1800 i 2000

Msza œw. na rozpoczêcie
roku szkolnego

3 wrzeœnia, poniedzia³ek, godz. 800

Nabo¿eñstwo Wynagradzaj¹ce
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

1 wrzeœnia, godz. 800

Przypominamy o Festynie
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

druk:
Cofran Druk Cyfrowy

Wroc³aw, ul. Macedoñska 1
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