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NIEŒÆ POCIECHÊNIEPOKALANEMU SERCU MATKI
Nabo¿eñstwo Pierwszych So-

bót Miesi¹ca nierozerwalnie zwi¹-
zane jest z Objawieniami Matki
Bo¿ej, które mia³y miejsce w Fa-
timie, w roku 1917. Wówczas to
Piêkna Pani zostawi³a trojgu pa-
stuszkom wezwanie do modlitwy
i czynów pokutnych ofiarowa-
nych za nawrócenie grzeszni-
ków i zadoœæuczynienie za grze-
chy pope³nione przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Choæ
od tamtego czasu minê³o pra-
wie 100 lat orêdzie Maryi jest
wci¹¿ aktualne i jak¿e mocno
brzmi we wspó³czesnym œwie-
cie, szukaj¹c miejsca w sercu
chrzeœcijan, gdzie mog³oby wy-
daæ owoc obfity.

Zatem ws³uchani w proœbê
Maryi, chciejmy odpowiedzieæ
na to nagl¹ce nas wezwanie,
aby choæ trochê ul¿yæ Sercu na-
szej Matki, tak mocno ranione-
mu przez bluŸnierstwa a nade
wszystko przez brak wdziêczno-
œci. Mo¿e zachêt¹ dla nas bê-
dzie obietnica, jak¹ Maryja z³o-
¿y³a siostrze £ucji: W godzinê
œmierci obiecujê przyjœæ na po-
moc z ³askami potrzebnymi do
zbawienia tym, którzy przez piêæ
miesiêcy w pierwsze soboty mie-
si¹ca odprawi¹ spowiedŸ,
przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmó-
wi¹ jeden ró¿aniec i przez 15
minut rozmyœlania nad piêtna-
stoma tajemnicami ró¿añcowym
i towarzyszyæ Mi bêd¹ w intencji

zadoœæuczynienia. Pewnie zasta-
nawiamy siê dlaczego Maryja
mówi o piêciu kolejnych sobotach
miesi¹ca. OdpowiedŸ jest bardzo
prosta. Sobota od wieków jest
dniem szczególnie poœwiêconym
Matce Bo¿ej, a jest ich piêæ, po-

niewa¿ tyle jest rodzajów obelg
i bluŸnierstw, wypowiadanych
przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi. BluŸnierstwa przeciwko
Niepokalanemu Poczêciu NMP,
przeciwko Jej Dziewictwu, prze-
ciwko Jej Bo¿emu Macierzyñ-
stwu (wielu uznaje Maryjê jako
matkê jedynie cz³owieka), a tak-
¿e bluŸnierstwa tych, którzy sta-

raj¹ siê otwarcie i publicznie wpo-
iæ w serca dzieci obojêtnoœæ,
wzgardê, a nawet nienawiœæ wo-
bec Niepokalanej Matki i zniewa-
¿aj¹ J¹ bezpoœrednio w Jej œwiê-
tych wizerunkach. Choæ te s³o-
wa us³ysza³a siostra £ucja na po-

cz¹tku ubieg³ego stulecia, to ich
treœæ jest a¿ nadto dziœ widocz-
na, czasem nawet ze zdwojon¹
si³¹. Dlatego potrzeba naszej
odpowiedzi, odpowiedzi tych,
którzy s¹ Dzieæmi Maryi. Niech
bêdzie ona znakiem sprzeciwu
wobec sytuacji zniewa¿ania
wartoœci, jakie s¹ fundamentem
naszej codziennoœci a co wa¿-
niejsze, niech stanowi ona ³ago-
dz¹cy balsam na Serce, które,
choæ krwawi, wci¹¿ kocha nas
matczyn¹ mi³oœci¹.

Nabo¿eñstwo Piêciu Pierw-
szych Sobót Miesi¹ca stanowi
w³aœnie tak¹ pozytywn¹ odpo-
wiedŸ wspó³czesnego chrzeœci-
janina na orêdzie Maryi. Nabo-
¿eñstwo to bardzo szybko uzy-
ska³o aprobatê w³adz koœciel-
nych. Co ciekawe, Polska jako

drugi kraj na œwiecie ju¿ w roku
1946 oficjalnie zatwierdzi³a jego
formê, a Episkopat Polski czyni¹c
to jednoczeœnie poleci³ nasz¹ Oj-
czyznê Niepokalanemu Sercu
Maryi. Od pokoleñ wiêc czerpie-
my z nieprzebranego Ÿród³a obfi-
tych ³ask, jakie kryj¹ siê w Sercu
naszej ukochanej Matki! Jednak
z biegiem lat gorliwoœæ w wype³-

O Nabo¿eñstwie Pierwszych Sobót Miesi¹ca
Wspó³czuj Sercu swojej Najœwiêtszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez

ca³y czas niewdziêczni ludzie weñ wbijaj¹, a nie ma nikogo, kto czyni³by akt zadoœæuczynie-
nia, ¿eby owe kolce wyrwaæ.

z objawieñ siostry £ucji dos Santos
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nianiu naszych zobowi¹zañ, nie-
co os³ab³a i ju¿ wiele osób o nich
nie pamiêta, albo nawet ich nie
zna. Potrzeba wiêc na nowo siê-
gn¹æ do bogactwa, jakie siê kryje
w tym niezwykle prostym Nabo-
¿eñstwie.

Co zatem mamy czyniæ? Tak,
jak mówi³a Maryja w kolejne
piêæ sobót miesi¹ca wyspo-
wiadaæ siê. Do spowiedzi nale-
¿y przyst¹piæ z intencj¹ zadoœæ-
uczynienia za zniewagi wobec Nie-
pokalanego Serca Maryi (mo¿na
przez kolejne soboty wybraæ jedn¹
z piêciu obelg, o których s³yszeli-
œmy). Tê intencjê mo¿na wzbudziæ
podczas przygotowania siê do
spowiedzi lub te¿ w momencie
otrzymywania rozgrzeszenia. Na-
stêpnie przyj¹æ Komuniê
œwiêt¹ (po Jej przyjêciu wzbudziæ

intencjê wynagradzaj¹c¹), odmó-
wiæ ró¿aniec wynagradzaj¹cy
i przez 15 minut rozwa¿aæ ta-
jemnice ró¿añcowe.

Dlaczego warto w swoj¹ pobo¿-
noœæ wpleœæ te praktyki? Z mi³o-
œci do Pana Boga, do Jezusa
i Jego Matki Maryi. Poza tym to
konkretna pomoc, jak¹ niesiemy
grzesznikom, przepraszaj¹c Pana
Boga i wynagradzaj¹c za grzechy.
Mo¿e to w³aœnie jest owoc koñ-
cz¹cego siê ju¿ Roku Mi³osierdzia.
Nieœæ prawdê o Mi³oœci Przeba-
czaj¹cej i wypraszaæ j¹ tym, któ-
rzy tak bardzo jej potrzebuj¹? Po-
myœlmy nad tym. Tym bardziej,
¿e ju¿ za moment bêdziemy znów
ws³uchani w Orêdzie Fatimskie,
które nieustannie zachêca nas
w³aœnie do tego, o czym tutaj
mówimy. W przysz³ym roku mija

100 lat odk¹d Piêkna Pani zwró-
ci³a siê z proœb¹ o modlitwê za
grzeszników do prostych Pastusz-
ków z Fatimy. Modlitwa nic nie
kosztuje a mo¿e tyle wyjednaæ
nam i bliŸnim. Jest te¿ najprostsz¹
drog¹, by samemu doœwiadczyæ
w swoim ¿yciu jej owoców – wzra-
staj¹cej mi³oœci ku Panu Bogu
i bliŸnim. Czy to nie du¿o dla tych,
którzy ¿yj¹ t¹ mi³oœci¹ na co dzieñ
i z niej czerpi¹ si³ê? Niech s³owa
modlitwy, podyktowane Pastusz-
kom z Fatimy, jakie mia³y wypo-
wiadaæ w trakcie czynienia jakiejœ
ofiary, czy wyrzeczenia, mocno
wyryj¹ siê w naszej pamiêci,
a nade wszystko w naszych ser-
cach: Jezu, to z mi³oœci do Cie-
bie, za nawrócenie grzeszników
i dla zadoœæuczynienia za grzechy
pope³niane przeciwko Niepoka-
lanemu Sercu Maryi.CO ZOSTA£O W NAS PO ŒDM...

Œwiatowe dni m³odzie¿y to
wydarzenie, które pozwala zdo-
byæ nowe doœwiadczenia, ale rów-
nie¿ zapisuje siê w sercach m³o-
dych ludzi jako spotkania z papie-
¿em oraz poznanie chrzeœcijan
z innych krajów.

Dni w diecezjach by³y dla nas
szczególnym prze¿yciem, ponie-
wa¿ to pierwsza taka akcja, w któ-
rej bra³yœmy udzia³. Na samym po-
cz¹tku by³ to dla nas ogromny
stres, który zaj¹³ nasz serca i umy-
s³y tworz¹c barierê jêzykow¹,
przez co nie by³yœmy w stanie wy-
powiedzieæ ani jednego s³owa.
Z ka¿d¹ kolejn¹ godzin¹ presja ma-
la³a, ale kiedy goœcie zostali przy-
dzieleni do rodzin i dosz³o do spo-
tkania twarz¹ w twarz z Niemca-
mi ca³y strach przemin¹³, a barie-
ra zniknê³a. Najwiêksz¹ prze-
szkod¹ by³a dla nas myœl ¿e nie
bêdziemy umia³y siê z nimi poro-
zumieæ, jak siê jednak póŸniej oka-

za³o ubytki w jêzyku obcym nie
stanowi³y problemu. Naszymi go-
œæmi by³o dwóch Niemców: Flo-
rian i Jan, którzy okazali siê byæ
mi³ymi i zabawnymi mi³oœnikami
historii i architektury Wroc³awia,
któr¹ poznali po dniu zwiedzania
miasta. Jednak opieka nad nimi
nie by³a naszym jedynym zada-
niem. By³yœmy równie¿ opiekun-
kami grup na mieœcie, co pozwo-
li³o nam na uczestnictwo w wielu
ciekawych akcjach
takich jak: Mercy
fest, koncert na sta-
dionie miejskim czy
Msza œwiêta odpra-
wiona ca³kowicie w
jêzyku niemieckim.
Wszystkie te wyda-
rzenia pozwoli³y
nam na poznanie siê
bli¿ej i nawi¹zanie
kontaktu przez Face-
book’a, czy wymia-

nê numerami telefonu. Mimo
tego, ¿e minê³y ju¿ dwa miesi¹ce
nadal ze sob¹ rozmawiamy i utrzy-
mujemy dobre relacje. Cieszymy
siê, ¿e mog³yœmy w tym aktywnie
uczestniczyæ, zdobyæ nowe do-
œwiadczenia, poznaæ m³odzie¿
z innych krajów œwiata i wraz
z nimi modliæ siê, œpiewaæ i wy-
s³awiaæ Boga. Za to wszystko Bóg
zap³aæ!

Anna Niemczyk i Julia Sobuœ
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ŒLADAMI MI£OSIERDZIABO¯EGO

Œladami Bo¿ego Mi³osierdzia – to
myœl przewodnia naszej pielgrzym-
ki na Litwê, a w³aœciwie do miejsc
zwi¹zanych z kultem Bo¿ego Mi³o-
sierdzia.

Kiedy tylko us³ysza³am w og³o-
szeniach parafialnych zaproszenie
do wyjazdu – wiedzia³am, ¿e ja wy-
biorê siê w tê podró¿. Z rozmów
z innymi uczestnikami naszej piel-
grzymkowej grupy wynika³o, ¿e tak
pomyœla³o wielu, choæ nie wszyscy
mamy swoje korzenie na Litwie.
Pomimo licznych atrakcji turystycz-
nych, to w³aœnie miejsca zwi¹zane
z orêdziem Bo¿ego Mi³osierdzia wy-
war³y na nas najwiêksze wra¿enie.
Cenne okaza³o siê „dotykanie”
miejsc, w których obecna by³a œw.
siostra Faustyna i b³. ks. Micha³ So-
poæko. Niezwyk³ym darem dla nas
by³o zg³êbianie wiary i rozumienia
Bo¿ego Mi³osierdzia.

Zacznê od pocz¹tku… Wyjecha-
liœmy skoro œwit sprzed naszego ko-

œcio³a. Oko³o po³udnia
zatrzymaliœmy siê w
Œwinicach Warckich,
gdzie uczestniczyliœmy
we Mszy œwiêtej, spra-
wowanej przez ks. S³a-
womira Œwidra – nasze-
go duchowego przewod-
nika – w Sanktuarium
Narodzin i Chrztu œw.
Siostry Faustyny. W ko-
œciele tym by³a ochrzczo-
na Helenka Kowalska,
przysz³a œw. Faustyna,
tutaj przyst¹pi³a do
pierwszej Komunii
Œwiêtej.

Sanktuarium jest
ma³e, piêknie zadbane;
emanuje kultem Œwiêtej.
W³aœnie tutaj siostra
Faustyna, ju¿ w wieku
siedmiu lat, podczas nie-
dzielnych nieszporów –

mia³a pierwsze objawienie Pana Je-
zusa. Wyg³oszona przez kustosza
Sanktuarium konferencja, pog³êbi-
³a nasz¹ ciekawoœæ i chêæ bli¿szego
poznania autorki Dzienniczka, któ-
ry uwa¿any jest dziœ za arcydzie³o
europejskiej literatury mistycznej.

Po Mszy œw. pojechaliœmy do
G³ogowca – miejsca, gdzie urodzi³a
siê i mieszka³a œw. Faustyna. Pa-
trzyliœmy na jej ma³y rodzinny do-
mek, na jeden pokoik, kuchniê,
sieñ i warsztat stolarski ojca. Za-
pewne ka¿dy myœla³ – jak tu ubo-
go, jak mog³a tu zmieœciæ siê
i funkcjonowaæ wieloosobowa rodzi-
na? Za domem zapewne by³ ogród,
a teraz – trawnik, ³awki dla piel-
grzymów i drzewo, które pamiêta
Œwiêt¹ z czasów dzieciñstwa i wcze-
snej m³odoœci. Ten dom i jego oto-
czenie dzia³a³y na nasz¹ wyobraŸ-
niê.

Pe³ni wra¿eñ wyruszyliœmy
w dalsz¹ drogê – na kolacjê i noc-

leg w goœciñcu Kukle po³o¿onym na
skraju Puszczy Augustowskiej. Rano,
ca³a grupa, jak zwykle punktualna,
usadowi³a siê w autokarze. Przez
przejœcie graniczne w Ogrodnikach
wjechaliœmy na teren Litwy. Naj-
pierw do Trok, dawnej stolicy Li-
twy, które po³o¿one s¹ ok. 30 km
od Wilna. Miasto jest symbolem roz-
kwitu Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego oraz dum¹ wszystkich miesz-
kañców kraju. Chlub¹ jest zamek
z koñca XIV wieku wzniesiony na
wyspie jeziora Galwe. Jest to jedy-
ny zamek w Europie Wschodniej sto-
j¹cy na wyspie. S¹dzi siê, ¿e jego
budowê rozpocz¹³ Kiejstut a zakoñ-
czy³ jego syn, Witold, na pocz¹tku
wieku XV.

Docelowym punktem na mapie
naszej podró¿y by³o Wilno. Od razu
po wyjœciu z autokaru idziemy do
Ostrej Bramy. Zastanawiamy siê
sk¹d taka nazwa, dlaczego ostra?
Otó¿, przed wiekami, brama nosi³a
nazwê Miednicka. Nazwa Ostra
Brama pochodzi od wileñskiej dziel-
nicy – Ostry Koniec – na terenie,
której by³a ona usytuowana i tak
okreœlana jest od koñca XVI wieku.
Œredniowiecznym zwyczajem na
bramie, w specjalnej kaplicy,
umieszczono darzony czci¹ i szacun-
kiem obraz Matki Boskiej Mi³osier-
nej, której opiece powierzano mia-
sto i jego mieszkañców. Ksi¹dz S³a-
wek celebrowa³ Mszê œwiêt¹ w tej
kaplicy, w której uczestniczyliœmy
nie tylko my, ale i inni ludzie odda-
j¹cy czeœæ Maryi.

Obraz przedstawia Matkê Bo¿¹
z g³ow¹ pochylon¹ nieco w prawo,
z rêkoma z³o¿onymi do modlitwy.
Maryja, w odró¿nieniu od wiêkszo-
œci obrazów, jest przedstawiona bez
Jezusa na swoich rêkach. Prawdo-
podobnie zosta³ wykonany w Wil-
nie przez jednego z nadwornych
malarzy Zygmunta Augusta. Obraz
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Matki Mi³osierdzia jest najbardziej
wymownym symbolem chrzeœcijañ-
stwa na Litwie i najcenniejszym za-
bytkiem malarstwa œciennego znaj-
duj¹cego siê na sta³e w Wilnie.

W rocznicê 1900-lecia od Mêki
Zbawiciela, na zakoñczenie obcho-
dów Jubileuszu Odkupienia Œwia-
ta, przez trzy dni, w oknie Ostrej
Bramy wystawiony by³ na widok
publiczny obraz Jezusa Mi³osierne-
go, namalowany wed³ug rysunku
Pana Jezusa z objawieñ udzielonych
s. Faustynie i tam odbiera³ nale¿n¹
mu czeœæ. Te uroczystoœci Jubile-
uszowe w Ostrej Bramie by³y dla
siostry Faustyny znakiem i wype³-
nieniem wczeœniej zapowiadanych
³ask – publicznym objawieniu potê-
gi Bo¿ego Mi³osierdzia. W Dzien-
niczku œw. Faustyna pisze, ¿e po
wystawieniu obrazu, dostrzeg³a ruch
rêki Pana Jezusa, któr¹ zakreœli³
znak krzy¿a nad zgromadzonymi
przed kaplic¹ ludŸmi. Wieczorem
zobaczy³a obraz id¹cy ponad mia-
stem, które za³o¿one by³o sieci¹
i siatkami. Pan Jezus przechodz¹c
przecina³ wszystkie sieci.

Na nocleg zatrzymaliœmy siê
w jednym z wileñskich hoteli. Po
kolacji ponownie poszliœmy do Ma-
donny Ostrobramskiej, spacerowa-
liœmy po œredniowiecznych, krêtych
uliczkach.

W Wilnie zwiedziliœmy równie¿
cerkiew prawos³awn¹, w której znaj-
duj¹ siê cia³a jej trzech patronów
mêczenników; koœció³ œw. Kazimie-
rza z relikwiami œw. Andrzeja Bo-
boli; katedrê z kaplic¹, w której po-
tajemnie œlub bra³a Barbara Radzi-
wi³³ówna z Zygmuntem Augustem.
Wszyscy, bez wyj¹tku, weszliœmy na
Wzgórze Trzech Krzy¿y, sk¹d roz-
ci¹ga siê wspania³y widok na pa-
noramê miasta, na dobrze widocz-
ne z tego miejsca ruiny zamku ksiê-
cia Giedymina – za³o¿yciela Wilna.
Odwiedziliœmy star¹ wileñska ne-
kropoliê – cmentarz na Rossie. W
ciszy i skupieniu staliœmy przy gro-
bie matki marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego gdzie te¿ z³o¿one jest jego
serce.

Odwiedziliœmy duchowe centra
kultury polskiej, z którymi zwi¹za-
ne by³o ¿ycie i twórczoœæ Adama
Mickiewicza, np. Zau³ek Bernar-
dyñski, Zarzecze z uliczk¹ artystów,
celê Konrada, w której toczy³a siê
akcja jednej z najs³ynniejszych scen
w literaturze polskiej – miejsce,
w którym poeta by³ wiêziony ra-
zem z innymi filomatami oraz dom,
w którym powsta³ poemat Gra¿y-
na.

Najœwiêtsza Maryja Panna Ostro-
bramska przyci¹ga³a nas do siebie.
Kto móg³ wraca³ pod Bramê. Sto-
j¹c na uliczce zadzieraliœmy g³owy
do góry, ¿eby, choæ jeszcze raz, choæ
na krótko, przez ³zy, spojrzeæ na
Maryjê Mi³osiern¹, która czuwa nad
Wilnem.

Ka¿dy dzieñ pielgrzymki doda-
wa³ nam nowych prze¿yæ zwi¹za-
nych z Orêdziem Mi³osierdzia, któ-
re Pan Jezus skierowa³ do ca³ego
œwiata. Odwiedziliœmy na Antoko-
lu dom, w którym, po z³o¿eniu œlu-
bów wieczystych, przez trzy lata,
mieszka³a siostra Faustyna. Bêd¹c
w klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia pozna³a
ks. Micha³a Sopoækê, który pomóg³
jej w realizacji ¿¹dañ Jezusa Chry-
stusa. To miejsce w Wilnie mo¿e-
my nazwaæ ziemi¹ objawieñ, gdy¿
tutaj w³aœnie, Faustyna prze¿ywa³a
mistyczne doœwiadczenia, tu
w 1935 r. Jezus Chrystus podykto-
wa³ jej koronkê do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia, tu zaczê³a pisaæ swój dzien-
niczek i tutaj powsta³ obraz Pana
Jezusa z napisem Jezu ufam To-
bie.

Id¹c w¹skimi uliczkami Starego
Miasta, nagle z w¹skiego chodni-
ka przy ul. Dominikañskiej, weszli-
œmy wprost do ma³ego koœció³ka.
Okaza³o siê, ¿e to
Sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia,
a w nim auten-
tyczny, s³yn¹cy
z cudów – obraz
Jezusa Mi³osierne-
go, namalowany
przez wileñskiego

artystê malarza, prof.Eugeniusza Ka-
zimirowskiego wed³ug wskazówek
siostry Faustyny. Wra¿enie niesamo-
wite, wszyscy klêkamy w ³awkach.
Czy s³uchaliœmy s³ów przewodnika
– chyba nie… Zatopieni w modli-
twie wpatrywaliœmy siê w ten prze-
piêkny wizerunek. W skupieniu i
ciszy czekaliœmy na rozpoczêcie
Mszy œwiêtej, któr¹ celebrowa³ nasz
ksi¹dz S³awek.

Na trasie naszej pielgrzymki zna-
laz³y siê równie¿ Szawle i Góra Krzy-
¿y. Na tym wniesieniu (10 m) znaj-
duj¹ siê dziesi¹tki tysiêcy krzy¿y, od
malutkich ró¿añcowych po cztero-
metrowe kolosy wyrzeŸbione w drew-
nie. Góra jest miejscem kultu i sym-
bolem wiernego trwania Litwinów
i ̄ mudzinów przy wierze katolickiej.
Msza œw. sprawowana by³a tego
dnia przez ks. S³awka w kaplicy
klasztoru franciszkanów, znajduj¹ce-
go siê obok wzniesienia. Zamiast o³-
tarza, za swoimi plecami celebrans
mia³ okno z przezroczyst¹ szyb¹, za
ni¹ – widok na morze krzy¿y…

Wracaj¹c ostatniego dnia naszej
pielgrzymki do Polski, nawiedziliœmy
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w Bia³ymstoku, gdzie znajduje siê
kopia wileñskiej wersji obrazu Jezu-
sa Mi³osiernego, a szczególne zas³u-
gi w budowie tej œwi¹tyni ma b³o-
gos³awiony ks. Micha³ Sopoæko –
dany od Boga przewodnik duchowy
œw. Faustyny i tak jak ona – Apo-
sto³ Bo¿ego Mi³osierdzia. Równie¿
w tym Sanktuarium uczestniczyliœmy
w naszej Mszy œw., za co Panu Bogu
i organizatorom pielgrzymki sk³adam
serdeczne Bóg Zap³aæ.

Ma³gorzata Machoñ
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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
paŸdziernik

Ogólna
Aby dziennikarze w swojej

pracy zawodowej kierowali siê
zawsze szacunkiem dla prawdy
i silnym poczuciem etyki.

Misyjna
Aby Œwiatowy Dzieñ Misyj-

ny odnowi³ we wszystkich
wspólnotach chrzeœcijañskich
radoœæ i odpowiedzialnoœæ zwi¹-
zane z g³oszeniem Ewangelii.

DZIEÑ PAPIESKI
Idea Dnia Papieskiego

Ka¿dego roku, w niedzielê po-
przedzaj¹c¹ wybór Karola Wojty-
³y na Stolicê Piotrow¹, w ca³ej
Polsce oraz œrodowiskach polonij-
nych obchodzony jest Dzieñ Pa-
pieski, podczas którego ³¹czymy
siê w modlitwie z obecnym papie-
¿em oraz zag³êbiamy siê w naucza-
nie œw. Jana Paw³a II.

Polacy gromadz¹ siê wtedy na
liturgiach, nabo¿eñstwach, czuwa-
niach modlitewnych, medytacjach
oraz konferencjach poœwiêconych
nauczaniu Ojca Œwiêtego. Tydzieñ
wczeœniej we wszystkich parafiach
odczytywany jest list pasterski
Konferencji Episkopatu Polski,
przygotowuj¹cy do tego wydarze-
nia. Dzieñ Papieski w ka¿dym
roku ma swoje has³o, wskazuj¹ce
na istotny obszar papieskiego na-
uczania. Has³o to stanowi osno-
wê wszystkich wydarzeñ modli-
tewnych, liturgicznych i artystycz-
nych.

Przygotowanie uroczystoœci to
du¿e wyzwanie organizacyjne, w
które anga¿uj¹ siê tysi¹ce wolon-
tariuszy, m.in. harcerze, mini-
stranci, aktorzy, dziennikarze, pio-
senkarze oraz sami stypendyœci.
Fundacjê wspiera w tym wyj¹tko-
wym przedsiêwziêciu Ogólnopol-
ski Komitet Organizacyjny Dnia
Papieskiego, w którego sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele stowa-
rzyszeñ, fundacji i duszpasterstw
z ca³ego kraju.

Jan Pawe³ II gromadzi Polaków
na ca³ym œwiecie. W organizacjê
Dnia Papieskiego w³¹czaj¹ siê
równie¿ rodacy mieszkaj¹cy poza
granicami Polski i wspieraj¹ Fun-
dacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹cle-
cia”, zarówno w wymiarze ducho-
wym, jak i finansowym. Polacy

mieszkaj¹cy w Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Stanach Zjednoczo-
nych, Niemczech, Irlandii, Szwe-
cji, Norwegii, Kanadzie, Argenty-
nie, Australii czy Francji spotykaj¹
siê na Eucharystiach i wspólnej
modlitwie, organizuj¹ konferencje,
wystawy i koncerty, aby wspól-
nie pielêgnowaæ pamiêæ o naj-
wiêkszym z Polaków.

Cztery wymiary
Dnia Papieskiego

Wymiar intelektualny
W ca³ej Polsce organizowanych

jest kilkadziesi¹t seminariów na-
ukowych i paneli dyskusyjnych,
których tematem jest nauczanie
œw. Jana Paw³a II. Maj¹ one na
celu przybli¿yæ wiernym treœci
nauczania Ojca Œwiêtego i posze-
rzaæ wiedzê o Jego pontyfikacie.

Wymiar duchowy
Dzieñ Papieski jest przede

wszystkim dniem duchowej
³¹cznoœci z obecnym Ojcem Œwiê-
tym i modlitwy w jego intencjach.
We wszystkich parafiach ca³ej
Polski w niedzielê poprzedzaj¹c¹
Dzieñ Papieski odczytywany jest
list pasterski Konferencji Episko-
patu Polski. Odprawiane s¹ Msze
Œwiête w intencji Papie¿a, pod-
czas których g³oszone s¹ homilie
i katechezy poœwiêcone naucza-
niu œw. Jana Paw³a II. W wielu
parafiach odbywaj¹ liczne nabo-
¿eñstwa oraz nocne czuwania po-
³¹czone z medytacj¹ nad papieski-
mi tekstami.

Wymiar artystyczny
W wigiliê Dnia Papieskiego na

Zamku Królewskim w Warszawie
Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹c-
lecia” wrêcza jedn¹ z najbardziej
presti¿owych nagród w Koœciele
katolickim – nagrodê TOTUS.
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 I– NIE TYLKO KREMÓWKI...
Dniu Papieskiemu towarzyszy tak-
¿e kilkadziesi¹t innych du¿ych wy-
darzeñ artystycznych, zarówno o
zasiêgu lokalnym, jak i ogólnopol-
skim. Zwieñczeniem jest Koncert
Papieski, który w ubieg³ych latach
odbywa³ siê najczêœciej na Placu
Zamkowym w Warszawie, nato-
miast obecnie rokrocznie miejsce
ulega zmianom. Dzieñ Papieski
wykracza te¿ poza granice Pol-
ski. Do obchodów w³¹czaj¹ siê
polskie parafie i Polonia zamiesz-

kuj¹ca m.in. Australiê, Stany Zjed-
noczone, Francjê, Niemcy, Wielk¹
Brytaniê i Kazachstan.

Wymiar charytatywny
Odpowiedzi¹ na wezwanie Ojca

Œwiêtego do solidarnoœci z ubogi-
mi jest organizowana tego dnia pu-
bliczna zbiórka pieniêdzy, w któ-
rej corocznie udzia³ bierze blisko
100 tysiêcy wolontariuszy: mini-
strantów, harcerzy, m³odzie¿y i
doros³ych z ró¿nych œrodowisk,
wchodz¹cych w sk³ad Ogólnopol-

skiego Komitetu Organizacyjnego
Dnia Papieskiego. Zebrane w ten
sposób œrodki przeznaczone s¹ na
fundusz stypendialny Fundacji, któ-
ra przyznaje stypendia uzdolnio-
nym m³odym ludziom pochodz¹-
cym z wiosek i ma³ych miast. W
ten sposób ka¿dy mo¿e w³¹czyæ
siê w budowê „¿ywego pomnika”
œw. Jana Paw³a II, jakim nazywa-
ni s¹ stypendyœci Fundacji.

Niemcy usprawiedliwiali swo-
je zbrojne najazdy na pañstwo
Polan potrzeb¹ szerzenia chrze-
œcijañstwa. Jeœli ludnoœæ pogañ-
ska opiera³a siê, to nale¿a³o za-
stosowaæ przymus. W rzeczywi-
stoœci celem cesarstwa by³o zdo-
bywanie nowych ziem i przesu-
wanie granicy coraz dalej na
wschód. Ksi¹¿ê Mieszko szybko
zrozumia³, jak wielkie niebezpie-
czeñstwo stanowi³y dla Polski pla-
ny potê¿nego s¹siada. Lêkaj¹c siê
uzale¿nienia politycznego nie
chcia³ dopuœciæ, aby Niemcy na-
rzucili Polakom religiê. Postano-
wi³ wiêc wzi¹æ we w³asne rêce
sprawê chrystianizacji kraju.

Wiemy ju¿, ¿e pañstwo Polan
na po³udniu graniczy³o ze s³owiañ-
skimi Czechami, które wczeœniej
przyjê³y chrzeœcijañstwo. Mieszko
I nawi¹za³ wiêc z nimi bliskie kon-
takty. W 965 roku poj¹³ za ¿onê
Dobrawê (D¹brówkê), córkê ksiê-
cia czeskiego Boles³awa I. W 966

CHRZEST POLSKI W 966 ROKU
roku uda³ siê wraz z najbli¿sz¹ ro-
dzin¹ do Czech, a stamt¹d w to-
warzystwie ksiêcia Boles³awa do
niemieckiego miasta Ratyzbony,
gdzie przyj¹³ chrzest. Ceremonia
musia³a siê odbyæ w³aœnie tam,
poniewa¿ Czechy nie mia³y w³a-
snego biskupstwa, a tylko biskup
móg³ ochrzciæ w³adcê pañstwa.

Decyzja Mieszka I dotycz¹ca
przyjêcia chrzeœcijañstwa by³a
m¹dra i korzystna dla pañstwa.
Natomiast jedna wspólna religia
u³atwia scalanie poszczególnych
plemion, dziêki czemu stopniowo
znika³y miêdzy nimi ró¿nice. Wszy-
scy oni powoli stawali siê po pro-
stu Polakami. Nowa wiara umac-
nia³a w³adzê ksiêcia, poniewa¿ g³o-
si³a, ¿e w³adcy chrzeœcijañscy pa-
nuj¹ z woli Boga. Do Polski przy-
by³o wielu ksiê¿y z Czech i zachod-
niej Europy, którzy pomogli ksiê-
ciu zorganizowaæ pañstwo wed³ug
wzorów zachodniej Europy. Po-
wsta³a te¿ organizacja koœcielna,

która wspiera³a pañstwo w spra-
wowaniu rz¹dów.

Przyjêcie chrzeœcijañstwa mia-
³o tak¿e du¿e znaczenie kultural-
ne. Polska zbli¿a³a siê do pañstw
– spadkobierców wspania³ych
osi¹gniêæ Grecji i Rzymu. Przyby-
waj¹cy do nas mnisi nauczyli Po-
laków miêdzy innymi wyrabiania
pergaminu i trudnej sztuki czyta-
nia i pisania.

Wprowadzili ponadto miêdzy-
narodowy wówczas jêzyk – ³aci-
nê. Dziêki temu ju¿ w nastêpnych
dziesiêcioleciach u³atwione by³y
kontakty dworu polskiego z licz-
nymi pañstwami Europy. Od tej
pory zaczêto w Polsce sporz¹dzaæ
dokumenty w jêzyku ³aciñskim.
W klasztorach pisano kroniki
i przepisywano ksiêgi. Mo¿na jed-
noznacznie stwierdziæ, ¿e przyjê-
cie chrzeœcijañstwa umocni³o zna-
czenie naszego kraju w Europie.

Antoni Biliñski
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECIB£. JERZY POPIE£USZKO(1947-1984)
Sceny jak z sensacyjnego filmu:

groŸna akcja na szosie, agenci
przebrani za milicjantów, m³ody
ksi¹dz uwiêziony przez nich
w baga¿niku. Próbuje ratowaæ siê
ucieczk¹, ale zostaje schwytany,
a nastêpnie skatowany i wrzuco-
ny w worku do Wis³y. Nie s¹ to
jednak sceny wymyœlone przez
scenarzystê. Wszystko wydarzy³o
siê naprawdê. I to ledwie ponad
trzydzieœci lat temu. M³odym ksiê-
dzem by³ Jerzy Popie³uszko,
a oprawcami funkcjonariusze
Urzêdu Bezpieczeñstwa PRL-u,
czyli Polski podporz¹dkowanej
Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Strasz-
ne? Pewnie. Czemu tak siê na
niego zawziêli? Poniewa¿ bêd¹c
kap³anem Solidarnoœci g³osi³
prawdê, wierzy³ w Boga i t¹ wiar¹

zara¿a³ innych. Bóg odmieni³
z jego pomoc¹ ¿ycie tysiêcy ludzi.
Komuniœci byli wœciekli. Wprowa-
dzili w Polsce stan wojenny. Taj-
ni agenci œledzili Jerzego nieustan-
nie. Gro¿ono mu, zastraszano go.
Próbowano odebraæ dobre imiê,
nazywaj¹c go w mediach „zdrajc¹
Ojczyzny” i „wrogiem narodu”.
Czu³, jak zaciska siê wokó³ niego
œmiertelna obrêcz, a jednak nie
skorzysta³ z mo¿liwoœci wyjazdu za
granicê. Zosta³ w kraju, a tajnia-
ków pilnuj¹cych go na plebanii,
czêstowa³ w trzaskaj¹cy mróz – nie
uwierzysz – gor¹c¹ herbat¹. Na
Msze Œwiête w intencji Ojczyzny,
które odprawia³ raz w miesi¹cu
w ¿oliborskim koœciele œw. Stani-
s³awa Kostki œci¹ga³y do Warsza-
wy z ca³ej Polski niezliczone t³u-

my. Dlaczego? Bo Jerzy bardzo
przypomina³ Jezusa. By³ cichy
i pokorny, a mówi³ jak ten, kto
ma w³adzê. Mówi³, ¿e baæ siê trze-
ba tylko zdrady Chrystusa. ̄ e trze-
ba ¿yæ w prawdzie, troszczyæ siê
o cnotê mêstwa, ¿e z³o trzeba zwy-
ciê¿aæ dobrem. ¯e ¿ycie trzeba
prze¿yæ godnie, bo jest tylko jed-
no. Mówi³ zawsze w sposób spo-
kojny i o ten spokój prosi³ wier-
nych, gdy rozchodzili siê z koœcio-
³a do swoich domów. Tak¿e teraz
wzywa wszystkich do rozluŸnienia
zaciœniêtej piêœci i odrzucenia nie-
nawiœci, do mi³owania nieprzyja-
ció³. Ciekawe, czy i tam, w nie-
bie, jest przy nim nadal tajniak,
jego wierny pies...

Z Bia³ostockiej wioski Okopy
szed³ codziennie cztery kilometry

do koœcio³a w Sucho-
woli, aby tam,
o siódmej rano s³u¿yæ
do Mszy Œwiêtej.
Uwa¿a³, ¿e s¹ trzy
warunki chrzeœcijañ-
skiego ¿ycia. Jakie?
Wiernoœæ prawdzie,
wiernoœæ sumieniu
i ofiara mi³oœci.

Opowiadanie
pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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SZYFROWANKA

KUPON – Szyfrowanka

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 14 paŸdziernika 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 „szyfrowanka” (termin: pi¹tek, 14 paŸdziernika).

Losowanie nagród w niedzielê 16 paŸdziernika, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Dziœ proponujemy wam zabawê w detektywa. Rozszyfrujcie has³o wed³ug podanego klucza: takim
samym liczbom odpowiadaj¹ takie same litery. Powodzenia!
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INTENCJE MSZALNE
1 paŸdziernika, sobota – wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i doktora Koœcio³a                         *

900 ++ Helena, Józef (m) Klimkiewicz; ++ Katarzyna, Jan Rzepka
1800 Ró¿a œwiêtej Faustyny

2 paŸdziernika, 27 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                        *
800 + Micha³ Szyd³owski; ++ Rozalia, Micha³ Wierzbiccy
900 + Mieczys³aw (m) Sawaryn; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Marcin Wierzbicki – 30 rocznica œmierci; ++ z rodziny Wierzbickich
1200 ++ Stanis³aw (m), W³adys³aw (m) Cichosz; ++ Waleria, Zygmunt Licke; ++ z rodziny
1800 ++ Józefa (f), Józef (m) Sokó³
2000 W intencji Parafian

3 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
900

1800 ++ Kazimierz (m) Ruszczyk – 23 rocznica œmierci; ++ Stanis³awa (f), Petronela, Stanis³aw (m), Mariusz, W³adys³aw (m);
         ++ z rodziny Ruszczyk

4 paŸdziernika, wtorek – wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u                                                                                          *
900 ++ Andrzej, Zofia
1800

5 paŸdziernika, œroda – wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                                         *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
6 paŸdziernika, czwartek

900 + Jan Brzeziñski
1800 + Jerzy Salus; ++ z rodzin Salus, Mañkiewicz i Jackiewicz

7 paŸdziernika, pi¹tek – wspomnienie NMP Ró¿añcowej                                                                                                   *
900

1800 W intencji Ró¿ Ró¿añcowych naszej parafii
8 paŸdziernika, sobota                                                                                                                                                      *

900

1800 + Henryka (f) Latawiec – 12 rocznica œmierci; ++ Mieczys³aw (m), Les³aw Latawiec
9 paŸdziernika, 28 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                         *

800 + Helena Stadnik
900 ++ Aniela, Franciszek (m) Kajda; ++ Weronika, Henryk (m) Klupczyñscy; ++ Michalina, Jan Z¹bek; ++ Weronika,
      Stanis³aw (m) Stepukanis
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Teresa, Micha³ Pryciak; ++ z rodzin Pryciak i Guniów
1200 W intencji Parafian
1800 + Bronis³awa (f) – 3 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Dziki
2000 + Katarzyna Kamiñska

10 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                              *
900

1800 Dziêkczynno-b³agalna w intencji rodziny Kasprzak
11 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                  *

900

1800

12 paŸdziernika, œroda                                                                                              *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
13 paŸdziernika, czwartek – wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, kap³ana     *

900

1800

2000 (Nabo¿eñstwo Fatimskie)
14 paŸdziernika, pi¹tek

900

1800 Dziêkczynno-b³agalna w intencji uczestników pielgrzymki do Wilna
15 paŸdziernika, sobota – wspomnienie œw. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Koœcio³a                                              *

900

1800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla rodziny Stachowskich

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

Fatimskie
13 paŸdziernika

(czwartek)
godz. 2000

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 paŸdziernika
(poniedzia³ek)

po Mszy œw. na godz. 1800
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16 paŸdziernika, 29 niedziela w ci¹gu roku – œw. Jadwigi Œl¹skiej, patronki Œl¹ska i archidiecezji wroc³awskiej
800 + Helena Po³udniak
900 + Janina Jasiñska – 7 rocznica œmierci; ++ z rodzin Sawaryn, Jasiñskich i Sulik
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 W intencji Nauczycieli i Pracowników Oœwiaty
1800 W intencji Parafian
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Bartosza Kamiñskiego w 20. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski

17 paŸdziernika, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa i mêczennika                      *
900

1800 ++ Józef, Agnieszka, Helena, Janina Franciszek (m), Emilia Zwiech; ++ Franciszek (m), Franciszka (f), Zdzis³aw (m),
         W³adys³awa (f), Stefan, Danuta Jakubowscy

18 paŸdziernika, wtorek – œwiêto œw. £ukasza, Ewangelisty                                                                                             *
900 + Wiktoria Pasternak – 50 rocznica œmierci
1800

19 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                  *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
20 paŸdziernika, czwartek – wspomnienie œw. Jana Kantego, kap³ana                         *

900

1800

21 paŸdziernika, pi¹tek – wspomnienie b³. Jakuba Strzemiê, biskupa                           *
900

1800 ++ Aleksander (m), Teresa M¹czka; ++ Zofia, Roman M¹czka
22 paŸdziernika, sobota – wspomnienie œw. Jan Paw³a II, papie¿a                                  *

900

1800 Ró¿a œwiêtego Symeona
23 paŸdziernika, 30 niedziela w ci¹gu roku                                                                      *

800 ++ Rodzice, Rodzeñstwo z rodzin Lesisz i Domaszczuk
900 ++ Stefan, Wiktoria Mazur; ++ z rodziny Mazur; + Henryk (m) RzeŸnicki, ++ z rodziny RzeŸnickich; + Jadwiga Remian
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynno-b³agalna o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mateusza Karpio w 15. rocznicê urodzin
1200 + Lucjan Po³aczewski; ++ Zofia, Jan, Zbigniew (m), Jan Œwiderscy
1800 W intencji Parafian
2000 + Zbigniew (m) Kubiak (od kolegów z pracy)

24 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                      *
900

1800 + Stanis³aw (m) Marczak – 1 rocznica œmierci; + Bronis³awa (f) Marczak
25 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                      *

900 + Stefania Chrobak
1800

26 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                         *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
27 paŸdziernika, czwartek                                                                                                                                                *

900

1800 ++ Danuta, Jan Jasiak
28 paŸdziernika, pi¹tek – œwiêto œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza                                                             *

900 + Tadeusz Ko³odziej; ++ Bronis³awa (f), Anna, Ewa
1800 ++ Rodzice: Józef (m), Stanis³awa (f) £uczak; + Tadeusz Bêdkowski

29 paŸdziernika, sobota                                                                                                                                                       *
900 ++ Stanis³awa (f), Ireneusz, Franciszka (f), Józef (m), Marzenna, Czes³aw (m) Ho³ub
1800 ++ Mieczys³aw (m), Jan, Janina PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek;
        + Tadeusz Karpio

30 paŸdziernika, 27 niedziela w ci¹gu roku – rocznica poœwiêcenia w³asnego koœcio³a                                              *
800 W intencji moralnego i duchowego odrodzenia Ojczyzny
900 + Jan Przyjemski – 3 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Stanis³aw (m) – w rocznicê œmierci
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Daniela Dodat w 18. rocznicê urodzin
1800 ++ Kazimierz, Stanis³awa (f) Kalemba; ++ Antoni, Weronika Kolanek
2000 W intencji Parafian

31 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                              *
900

1800 + Helena Po³udniak



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
We wrzeœniu przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej
zosta³y przyjête dzieci:

Sebastian Leon ADAMCZYK
Antoni Roman KRUPA
Klementyna JASIAK
Ma³gorzata G£OWACZ

We wrzeœniu zmar³

+ Zbigniew KUBIAK

Módlmy siê o Niebo dla niego.

PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROS£YCH
Parafialna Poradnia Rodzinna informuje, ¿e osoby doros³e, doœwiadczaj¹ce ró¿nego rodzaju cierpienia

psychicznego, kryzysów i problemów – emocjonalnych, ma³¿eñskich, rodzinnych, trudnoœci w pracy i
œrodowisku spo³ecznym, maj¹ mo¿liwoœæ podjêcia psychoterapii w ramach indywidualnych spotkañ tera-
peutycznych. Terapia prowadzona jest w nurcie integratywnym w podejœciu chrzeœcijañskim.

Informacje znajd¹ Pañstwo pod nr tel. 799-726-190 lub adresem
e-mail: ola.mikuczewska.wosko@gmail.com

Terapiê prowadzi psycholog, psychoterapeuta Aleksandra Mikuczewska-Woœko.

GRUPA BIBLIJNA
Wszystkich chêtnych

zapraszamy na spotkania
w czwartki godz. 1900

do sali na plebanii

XVI Dzieñ Papieski
B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia

9 paŸdziernika – niedziela

Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy
– sobota, 15 paŸdziernika
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