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MATKA Z FATIMY
Pielgrzymi, którzy tak licznie

przybywaj¹ do Fatimy, zawsze
wracaj¹ do swoich domów z ob-
razem Matki Bo¿ej Fatimskiej,
g³êboko wyrytym w ich sercach.
To zapewne godziny spêdzone w
Kaplicy Objawieñ i pe³ne modli-
twy zapatrzenie siê w figurê Ma-
ryi, która jest tam umieszczona,
powoduj¹, ¿e kiedy myœlimy
o Fatimie, zawsze staje nam przed
oczami jeden i ten sam wizerunek
Matki Najœwiêtszej – Piêknej Pani
patrz¹cej z mi³oœci¹ na œwiat,
z lekkim uœmiechem, skrywaj¹cym
cieñ smutku. Jest to zrozumia³e,
tym bardziej, ¿e w wielu koœcio-
³ach parafialnych w Polsce coraz
bardziej popularne staje siê Na-
bo¿eñstwo Fatimskie, w którym,
zgodnie z portugalsk¹ tradycj¹,
niesiona jest w³aœnie ta figurka
Matki Bo¿ej, w towarzystwie
kwiatów i p³on¹cych œwiec wœród
s³ów modlitwy ró¿añcowej...

Warto wiêc poznaæ historiê tej
niezwyk³ej figury, która na sta³e
zagoœci³a w naszej œwiadomoœci
i ¿yciu. Pocz¹tek powstania wize-
runku Matki Bo¿ej Fatimskiej to
rok 1920. Wtedy to do Fatimy
przybywa portugalski rzeŸbiarz
Jose Thedim, który z drzewa bra-
zylijskiego cedru wyrzeŸbi³ figurê
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Pos¹g
mia³ wysokoœæ 110 centymetrów.
W swojej pracy Jose Thedim kie-
rowa³ siê przede wszystkim wska-
zówkami, jakich udziela³a mu 13-
letnia wówczas £ucja dos Santos,
jedyna ¿yj¹ca spoœród pastuszków,
którym w 1917 roku objawi³a siê
Matka Bo¿a. Warto wiedzieæ, ¿e
rzeŸbiarz raz jeszcze odwiedzi³
£ucjê w 1946 roku w klasztorze
w Tuy. Wówczas prosi³ o ponow-

Po oceanie œwiate³ p³ynie Gwiazda Najjaœniejsza, b³êkitno œwietlana w ba³wanach kwiatów.

ne, szczegó³owe opisanie postaci
Matki Bo¿ej, która ukazywa³a siê
dzieciom przed 29 laty. Wed³ug
wskazañ wizjonerki wraz ze swo-
im uczniem Joaquimem Oliveir¹
wyrzeŸbi³ kamienn¹ figurê, dok³ad-
nie tak¹, jak¹ mog³y widzieæ fa-
timskie dzieci. Jest to dzisiejsza
oryginalna figura, w której koro-
nie od 1981 roku znajduje siê
kula, która ugodzi³a papie¿a Jana
Paw³a II w czasie zamachu. Figu-
ra zosta³a poœwiêcona 13 paŸ-

dziernika 1947 roku, w trzy-
dziest¹ rocznicê objawieñ fatim-
skich.

Jednak to jeszcze nie koniec
ciekawostek zwi¹zanych z figur¹
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Matka
Bo¿a „opuszcza³a” bowiem Kapli-
cê Objawieñ i sam¹ Fatimê, uda-
j¹c siê w pielgrzymce do Lizbony
i innych miast Portugalii, a póŸ-
niej Hiszpanii i kolejnych krajów
Europy. Pierwsza taka peregryna-

cja figury Matki Bo¿ej Fatimskiej
mia³a miejsce w roku 1942, wów-
czas Maryja odwiedzi³a Lizbonê.
Szybko zauwa¿ono, ¿e w czasie
tych nawiedzeñ bardzo wielu lu-
dzi otrzymywa³o szczególne ³aski.
Nic zatem dziwnego, ¿e coraz wiê-
cej krajów chcia³o goœciæ u siebie
Piêkn¹ Pani¹. Tak¹ inicjatywê
podjêli w kwietniu 1946 roku
cz³onkowie Miêdzynarodowej
Rady ¯eñskiej M³odzie¿y Katolic-
kiej, maj¹cej swoj¹ siedzibê w Luk-
semburgu. W odpowiedzi na tak
piêkn¹ proœbê postanowiono wy-
konaæ jeszcze jedn¹ kopiê figury
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, która
by³aby statu¹ peregrynuj¹c¹. Jej
wykonanie zlecono oczywiœcie
Jose Thedimowi, który razem ze
swoim uczniem, wspomnianym ju¿
Joaquinem Olivier¹ spe³ni³ swoje
zadanie. Tak powsta³a „Dziewica
Wêdruj¹ca”. Figura zosta³a poœwiê-
cona 13 maja 1947 roku.
W pierwsz¹ „pielgrzymkê” figura
fatimska uda³a siê ju¿ w 1947
roku. Od tego czasu odwiedzi³a
ponad sto krajów, w tym m.in.
USA, Chiny i Rosjê, dotar³a rów-
nie¿ do Polski. Warto dodaæ, ¿e
ju¿ do roku 1955, statua dziesiêæ
razy okr¹¿y³a œwiat, przebywaj¹c
³¹cznie 500 tys. km!

W naszej parafii równie¿ mamy
kopiê figury Matki Bo¿ej Fatim-
skiej. Jest ona z nami podczas
Nabo¿eñstw Fatimskich. Now¹ fi-
gurê przywieŸli te¿ ze sob¹ piel-
grzymi, którzy w tym roku – roku
100. rocznicy Objawieñ Fatim-
skich, nawiedzili to œwiête miej-
sce. Figura wykonana jest z drew-
na i ma wysokoœæ 95 centyme-
trów. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e
na to szczególne wotum wdziêcz-
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noœci z³o¿yli siê parafianie z na-
szej wspólnoty! Ka¿demu z ofia-
rodawców dziêkujemy z ca³ego
serca, zw³aszcza tym, którzy ofia-
rowali „wdowi grosz” – dziel¹c siê
ze wspólnot¹ parafialn¹ swoim
sercem. Przygotowujemy siê do
uroczystego wprowadzenia figury

Matki Bo¿ej do naszego koœcio³a.
Uroczystoœæ ta bêdzie mia³a miej-
sce 13 paŸdziernika br., na zakoñ-
czenie obchodów zwi¹zanych
z Wielk¹ Nowenn¹ Fatimsk¹.
Chcemy w ten sposób oddaæ ho³d
Panu Bogu, dziêkuj¹c za tak licz-
ne ³aski, jakie za poœrednictwem

Matki Bo¿ej zsy³a na nas. Pragnie-
my te¿, spogl¹daj¹c na Figurê Fa-
timsk¹, wci¹¿ ws³uchiwaæ siê
w Maryjne orêdzie skierowane do
ca³ego œwiata i do ka¿dego za nas:
Nawracajcie ciê i módlcie siê nie-
ustannie!

ks. S³awomir ŒwiderPaŸdziernik – miesi¹c Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
Poœród wszystkich form nabo-

¿eñstw do Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Ró¿aniec jest najbardziej zna-
ny i rozpowszechniony. Do upo-
wszechnienia i docenienia tej mo-
dlitwy maryjnej przyczyni³y siê
usilne i nagl¹ce wezwania Papie-
¿a Leona XIII pod koniec XIX wie-
ku. A¿ do XVI wieku praktyka ta
mia³a ró¿norodne formy i dopie-
ro za œw. Piusa V (+1572) prze-
wa¿y³a forma, któr¹ znamy: od-
mawianie Zdrowaœ Maryjo w po-
³¹czeniu z rozwa¿aniem piêtnastu
tajemnic, czyli zasadniczych wy-
darzeñ w ¿yciu Chrystusa i Naj-
œwiêtszej Panny, ka¿dy dziesi¹tek
Zdrowaœ Maryjo poprzedza Ojcze
nasz, a koñczy krótkie uczczenie
trzech Osób Boskich. Liczba piêt-
nastu dziesi¹tków odpowiada licz-
bie psalmów i dlatego Ró¿aniec
Œwiêty nazywa siê „Psa³terzem
Najœwiêtszej Dziewicy”. Tajemni-
ce dziel¹ siê na cztery czêœci od-
powiednio nazywane: radosn¹,
bolesn¹, œwiat³a oraz chwalebn¹.

Powtarzanie tych s³ów, pro-
stych i ³atwych do zapamiêtania,
stanowi wspania³y sposób modli-
twy. Ró¿aniec jest modlitw¹
prost¹, a jednoczeœnie kompletn¹
pod ka¿dym wzglêdem. Cz³owiek
w³¹cza siê w ni¹ cia³em i dusz¹,
swoim g³osem i d³oñmi, swym
umys³em i sercem. Wszystkie ro-
dzaje modlitwy ³¹cz¹ siê w nim

i uzupe³niaj¹: uwielbienie, po-
chwa³a, b³aganie, wstawiennic-
two, dziêkczynienie. Rozwa¿ane
tajemnice obejmuj¹ pe³niê tajem-
nicy Chrystusa, wszystkie prawdy
naszej wiary, jak: Trójca Œwiêta,
Wcielenie, Odkupienie. Jedn¹
z racji doskona³oœci Ró¿añca jest
pozycja, jak¹ w nim zajmuje Naj-
œwiêtsza Maryja Panna, Matka
i Poœredniczka wszelkich ³ask. Ró-
¿aniec jest równoczeœnie odda-
niem ho³du Matce Bo¿ej i najlep-
szym sposobem uproszczenia
tego, co pragniemy otrzymaæ,
gdy¿ modlimy siê razem z Ni¹.
Papie¿ Leon XIII i jego nastêpcy
zachwalaj¹ modlitwê ró¿añcow¹
jako najlepszy œrodek przeciw z³u
uciskaj¹cemu œwiat dzisiejszy za-
równo na p³aszczyŸnie jednostki
rodzin, jak i w stosunkach spo³ecz-
nych i miêdzynarodowych Przy-
pominaj¹c s³owa œw. Jana XXIII
papie¿ b³. Pawe³ VI pragn¹³, aby
Ró¿aniec sta³ siê wielk¹ modlitw¹
publiczn¹ i powszechn¹ wobec
zwyczajnych i nadzwyczajnych
potrzeb œwiêtego Koœcio³a, naro-
dów i ca³ego œwiata. Ta modli-
twa jest bowiem skuteczna we
wszelkich trudnoœciach wszystkich
epok i wszystkich krajów. Odpo-
wiada ka¿demu wiekowi, wszel-
kim warunkom spo³ecznym i ka¿-
demu stanowi, jest przystêpna dla
prostych ludzi, a ceni¹ j¹ równie¿

uczeni. To rzeczywiœcie jest mo-
dlitwa wszystkich i ka¿dy znajdzie
w niej pokarm dla swojej pobo¿-
noœci osobistej wed³ug swych za-
mi³owañ, zdolnoœci i ³ask danych
mu przez Boga.

W sumie Ró¿aniec jest nie tyl-
ko modlitw¹; jest on cudownym
œrodkiem uœwiêcenia i postêpu
duchowego, jedn¹ z najlepszych
szkó³ cnoty ¿ycia chrzeœcijañskie-
go. Jest oczywiste, ¿e nie mo¿na
rozwa¿aæ wytrwale tajemnic ¿ycia
Jezusa i Maryi i nie wprowadzaæ
w praktykê lekcji, jakie w nich
odkrywamy. Jak powiedzia³ Pius
XII: dusza czuje siê ³agodnie po-
ci¹gniêta do postêpowania drog¹
wytyczon¹ przez Chrystusa
i Jego Matkê. Maryja, tak godna
mi³oœci i podziwu, zbli¿a siê ku
nam, bierze nas za rêkê i uczy ¿yæ
tak, jak Ona sama ¿y³a na ziemi
przy boku swego Syna, wed³ug
Ewangelii. Oto urok Ró¿añca
i tajemnica jego skutecznoœci: on
wprowadza nas w ¿yw¹ ³¹cznoœæ
z Jezusem poprzez Serce Jego
Matki (œw. Jan Pawe³ II).

Przyk³ad i s³owa œw. Jana Paw-
³a II s¹ potê¿nym bodŸcem dla
wiernych, aby nabyli lub odzyskali
zami³owanie do tej tradycyjnej
i wci¹¿ aktualnej praktyki. Módl-
my siê na ró¿añcu zw³aszcza w ro-
dzinach.

Opr. Irena Surma
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Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA – LOURDES
Drugiego dnia naszego piel-

grzymowania, po nocy w autoka-
rze, przybyliœmy do Lourdes, mia-
steczka we francuskich Pirenejach,
nad rzek¹ Gave de Pau. Po za-
kwaterowaniu, zwiedzaliœmy Lo-
urdes. Zaczêliœmy nasze wêdrowa-
nie od terenu wokó³ Sanktuarium
Matki Bo¿ej. Dotknêliœmy kamien-
nych œcian Groty Massabielle,
gdzie od 1 lutego do 16 lipca
1858 roku, 14-letnia Bernadetta
Soubirous doœwiadczy³a osiemna-
stu objawieñ Piêknej Pani – Mat-
ki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej.
Wówczas rzeka Gave p³ynê³a bli-
sko groty. Obecnie koryto rzeki
jest od niej odsuniête i wyregulo-
wane, a na drug¹ stronê mo¿na
przejœæ dwiema k³adkami. W gro-
cie zosta³a ustawiona fi-
gura Matki Bo¿ej, wyko-
nana wg opisu dziew-
czynki. Bernadetta nie
by³a zadowolona z pra-
cy rzeŸbiarza, ale ¿aden
artysta nie potrafi³ od-
daæ niebiañskiej urody
i blasku Piêknej Pani.
Tu, miêdzy innymi, u
stóp Maryi, odbywaj¹
siê msze œw. dla piel-
grzymów.

Nad Grot¹ Massabiel-
le, wkrótce po objawie-
niach, zbudowano Sank-
tuarium Matki Bo¿ej.
Pod koniec XIX w. do-
budowano pod nim ko-
œció³ Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej. Górna czêœæ
bazyliki jest pod wezwa-
niem Niepokalanego Po-
czêcia NMP. Id¹c w kie-
runku starego Lourdes,
jeszcze na terenie sank-
tuarium, weszliœmy do

bazyliki pw. œw. Piusa X. Jest ona
zupe³nie niewidoczna z zewn¹trz,
a ogromna w œrodku (mo¿e po-
mieœciæ 25 tys. osób). Ma kszta³t
odwróconej ³odzi (dno ³odzi mamy
nad g³ow¹) i w ca³oœci znajduje siê
pod ziemi¹. Wystrój wnêtrza jest
bardzo skromny. Na 52 niewiel-
kich witra¿ach (gemmail) przed-
stawiono: stacje drogi krzy¿owej,
historiê objawieñ Matki Bo¿ej
w Lourdes i tajemnice ró¿añco-
we, a na wielkich plakatach wi-
zerunki œwiêtych i b³ogos³awio-
nych (m.in. „naszego” œw. Waw-
rzyñca).

Do kompleksu sanktuaryjnego
zalicza siê równie¿ koœció³ œw.
Bernadetty, liczne kaplice i Dro-
ga Krzy¿owa.

„Dró¿kami Bernadetty” ozna-
czonymi na uliczkach starego Lo-
urdes niebiesk¹ farb¹, poszliœmy
do domu, w którym urodzi³a siê
Bernadetta – do m³yna de Boly.
Tu pracowa³ jej ojciec i tu spêdzi-
³a, wraz z rodzeñstwem, 10 pierw-
szych lat swojego ¿ycia. Zobaczy-
liœmy kuchniê, pokój, w którym
Bernadetta przysz³a na œwiat i sta-
ry m³yn wraz z kamieniem m³yñ-
skim. Dziewczynka nazywa³a to
miejsce „m³ynem szczêœcia”. Wê-
druj¹c w¹skimi uliczkami, zaszli-
œmy do drugiego domu, gdzie za-
mieszka³a Bernadetta z rodzin¹,
kiedy jej ojciec straci³ pracê i zo-
stali bez dachu nad g³ow¹ i œrod-
ków do ¿ycia. To by³ jeden pokój
na parterze, w którym nikt nie

chcia³ mieszkaæ. Jedy-
ne okno tego po-
mieszczenia wycho-
dzi³o na dziedziniec,
gdzie by³ gromadzo-
ny obornik i inne od-
pady gospodarcze.
Dzisiaj to okno jest
zas³oniête i nie widaæ,
co jest na podwórku.
Kiedy póŸniej pytano
Bernadettê, co trzy-
ma³o ich rodzinê
w zgodzie, mimo tak
wielkiego ubóstwa,
odpowiada³a, ¿e wiel-
ka, wzajemna mi³oœæ
i modlitwa.

Po opuszczeniu
domu pañstwa Soubi-
rous, mieliœmy bardzo
ma³o czasu na powrót
do Sanktuarium,
gdzie w Krypcie mie-
liœmy zarezerwowan¹
godzinê dla naszej
grupy na mszê œw.
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No to pobiegliœmy. Niebieska
œcie¿ka nas poprowadzi³a tak, jak
do Groty prowadzi³a Bernadettê.
Zd¹¿yliœmy na czas i ks. S³awek
mszê œw. odprawi³, do³¹czyli do
nas tak¿e pielgrzymi z innych
grup.

Po mszy œw. wiêkszoœæ z nas
uda³a siê na zakupy, g³ównie de-
wocjonaliów i pojemników na
wodê z cudownego Ÿróde³ka.

Nieopodal Groty znajduje siê
œciana, w której umieszczono wie-
le kraników, z których wyp³ywa
woda ze Ÿród³a, które wskaza³a
Bernadetcie Matka Bo¿a. Ta woda
ma cudowne w³aœciwoœci leczenia
chorób. Trzeba tylko… wierzyæ.
A Bóg bêdzie wiedzia³, co jest dla
naszego zbawienia dobre: zdro-
wie, czy choroba. Ja wyjecha³am
z ¯ernik z zapaleniem krtani, kie-
dy ka¿de wydanie dŸwiêku wyma-
ga³o du¿ego wysi³ku i sprawia³o
ból, a na zaœpiewanie czegokol-
wiek, nie by³o szans. Poprosi³am
Maryjê o uzdrowienie mojego gar-
d³a, abym mog³a nazajutrz œpie-
waæ na Jej czeœæ i chwa³ê Pana.
Wypi³am zimn¹ wodê ze Ÿród³a
œw. Bernadetty podczas ogromnej
nawa³nicy, która przesz³a w tym
czasie nad Lourdes. To by³a burza

z piorunami, wia³ przejmuj¹cy, sil-
ny wiatr, a ulewny deszcz prze-
moczy³ moje ubranie. Z powodu
burzy (by³o niebezpiecznie) nie po-
szliœmy na Drogê Krzy¿ow¹. Ale
nikt i nic nie mog³o mi zepsuæ ra-
doœci bycia w tym miejscu.

Na procesjê o godz. 2100 po-
sz³am w mokrych spodniach. Pro-
cesja odby³a siê w okreœlonym
porz¹dku, którego pilnowa³a ob-
s³uga Sanktuarium: za udekoro-
wan¹ figur¹ Maryi najpierw jechali

chorzy na wózkach i szli wolon-
tariusze, potem pozostali wierni.
Podczas procesji œpiewana by³a
pieœñ „Po górach dolinach” w ró¿-
nych jêzykach oraz odmawiany
ró¿aniec – tak¿e w ró¿nych jêzy-
kach.

Nastêpnego dnia o 645, jeszcze
przed œniadaniem, poszliœmy do
Groty Massabielle na mszê œw. dla
grup z Polski. Pada³ deszcz i by³o
ch³odno. Pomimo tego, po mszy
œw., dwie osoby z naszej grupy
posz³y zanurzyæ siê w wodzie
z cudownego Ÿród³a. Kilka innych
przesz³o na drug¹ stronê rzeki,
aby w przeznaczonych do tego
miejscach, zapaliæ œwiece we w³a-
snych intencjach.

Po œniadaniu wyruszyliœmy
w kierunku Hiszpanii. Ka¿dy
dzieñ podró¿y rozpoczynaliœmy
modlitw¹ i œpiewem. Tego dnia
to ja mia³am poprowadziæ œpie-
wanie Godzinek o Niepokalanym
Poczêciu Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny. No i… poprowadzi³am :)
Maryja rozpuœci³a „drut kolczasty”
w moim gardle w cudownej wo-
dzie z Lourdes, a g³os odzyska³
swoj¹ zwyk³¹ barwê i skalê...

Gra¿yna
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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Ty, który jesteœ m³ody czego szukasz?

Czego szukasz w swym sercu?

Chcia³bym dzisiaj powróciæ do
wa¿nego tematu: relacji miêdzy
nadziej¹ a pamiêci¹, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem pamiêci
o powo³aniu. A jako obrazem po-
s³u¿ê siê powo³aniem pierwszych
uczniów Jezusa. W ich pamiêci
doœwiadczenie to by³o tak bardzo
wyryte, ¿e jeden z nich zapisa³
nawet godzinê: By³o to oko³o
czwartej po po³udniu (J 1,39).
Œw. Jan Ewangelista opowiada
o tym wydarzeniu, jako o wyraŸ-
nym wspomnieniu m³odoœci, któ-
re pozosta³o niezmienne w jego
pamiêci starca. Jan o tym pisa³,
gdy by³ ju¿ stary. 

Spotkanie mia³o miejsce w po-
bli¿u rzeki Jordan, gdzie Jan
Chrzciciel udziela³ chrztu, a ci m³o-
dzi Galilejczycy obrali Jana Chrzci-
ciela za swego przewodnika du-
chowego. Pewnego dnia przyszed³
Jezus i przyj¹³ chrzest w rzece.
Nastêpnego dnia przyszed³ po-
nownie, a wówczas Jan Chrzci-
ciel powiedzia³ dwóm swoim
uczniom: Oto Baranek Bo¿y
(w. 36). 

Dla tych dwóch by³o to „iskr¹”.
Opuœcili swego pierwszego na-
uczyciela i wyruszyli, by pójœæ za
Jezusem. A On odwróci³ siê do
nich i zada³ kluczowe pytanie:
Czego szukacie (w. 38). Jezus
jawi siê w Ewangeliach jako znaw-
ca ludzkiego serca. Spotka³ w tej
chwili dwóch m³odych mê¿czyzn
poszukuj¹cych, prze¿ywaj¹cych

zdrowy niepokój. Istotnie, có¿ to
za m³odoœæ, jeœli jest zadowolona
z siebie, bez pytania o sens? Lu-
dzie m³odzi, którzy niczego nie
szukaj¹, ju¿ stali siê emerytami, nie
s¹ m³odzi, zestarzeli siê przed-
wczeœnie. To smutne, gdy widzi-
my m³odych emerytów. A Jezus
przez ca³¹ Ewangeliê, we wszyst-
kich spotkaniach, które mu siê
przydarzaj¹ podczas drogi, jawi siê
jako „podpalacz” serc. St¹d jego
pytanie, które usi³uje doprowadziæ
do ujawnienia siê pragnienia ¿ycia
i szczêœcia, które ka¿dy m³ody cz³o-
wiek nosi w swym wnêtrzu: „Cze-
go szukasz?”. Tak¿e i ja chcia³bym
dziœ m³odych zapytaæ: Ty, który
jesteœ m³ody czego szukasz? Cze-
go szukasz w swym sercu?

Powo³anie Jana i Andrzeja za-
czyna siê w ten sposób: jest ono
pocz¹tkiem przyjaŸni z Jezusem
na tyle silnej, by wymusiæ wspól-
notê ¿ycia i emocji wraz z Nim.
Dwaj uczniowie zaczynaj¹ byæ
z Jezusem i natychmiast staj¹ siê
misjonarzami, bo kiedy koñczy siê
spotkanie nie wracaj¹ spokojnie
do domu. Nie, natomiast ich bra-
cia – Szymon i Jakub – wkrótce
zostaj¹ w³¹czeni w naœladowanie
Jezusa. Poszli do nich i powiedzie-
li: Spotkaliœmy Mesjasza, znaleŸ-
liœmy wielkiego proroka. Przeka-
zuj¹ wiadomoœæ. Staj¹ siê misjo-
narzami owego spotkania. By³o to
spotkanie tak bardzo poruszaj¹ce,
tak radosne, ¿e uczniowie zapa-
miêtaj¹ na zawsze ów dzieñ, któ-
ry rzuci³ œwiat³o i ukierunkowa³ ich
m³odoœæ.

Jak mo¿na w tym œwiecie od-

kryæ swoje powo³anie? Mo¿na je
odkryæ na wiele sposobów, ale ten
fragment Ewangelii mówi nam, ¿e
pierwszym wskaŸnikiem jest ra-
doœæ spotkania z Jezusem. Ma³-
¿eñstwo, ¿ycie konsekrowane,
kap³añstwo – ka¿de powo³anie
zaczyna siê od spotkania z Jezu-
sem, który daje nam radoœæ i now¹
nadziejê; i prowadzi nas, tak¿e
poprzez próby i trudnoœci do co-
raz pe³niejszego spotkania z Nim
i do pe³ni radoœci.

Pan nie chce mê¿czyzn i ko-
biet, którzy id¹ za nim ¿a³uj¹c, nie
maj¹c w sercu wichru radoœci.
Wam chcia³bym postawiæ pytanie,
ale niech ka¿dy odpowie sobie
sam: „czy macie w sercu wiatr ra-
doœci?” „Czy mam w sobie, w swo-
im sercu wiatr radoœci?” Jezus chce
ludzi, którzy doœwiadczyli, ¿e prze-
bywanie z Nim daje ogromne
szczêœcie, które mo¿e byæ pono-
wione ka¿dego dnia ¿ycia. Uczeñ
królestwa Bo¿ego, który nie by³-
by radosny, nie ewangelizuje tego
œwiata. Jest cz³owiekiem smut-
nym. Stajemy siê kaznodziejami
Jezusa, nie poprzez doskonalenie
broni retoryki – mo¿esz mówiæ
bez koñca, ale kaznodziej¹ Jezu-
sa stajemy siê strzeg¹c w oczach
b³ysku prawdziwego szczêœcia.
Widzimy wielu chrzeœcijan, którzy
swoim spojrzeniem przekazuj¹
nam radoœæ wiary.

Z tego wzglêdu chrzeœcijanin –
podobnie jak Maryja Panna –
strze¿e p³omienia swego zakocha-
nia siê – jesteœmy zakochani
w Jezusie. Oczywiœcie, w ¿yciu
prze¿ywamy próby, s¹ chwile, kie-
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dy musimy iœæ naprzód pomimo
zimna i przeciwnych wiatrów,
wielu rozgoryczeñ. Ale chrzeœci-
janie znaj¹ drogê prowadz¹c¹ do
tego œwiêtego ognia, który zapa-
li³ ich raz na zawsze.

Ale proszê was, nie przyzna-
wajmy racji osobom rozczarowa-
nym i nieszczêœliwym; nie s³uchaj-
my tych, którzy cynicznie zalecaj¹,
aby w ¿yciu nie ¿ywiæ nadziei. Nie
ufajmy tym, którzy w zarodku
gasz¹ wszelki entuzjazm, mówi¹c,
¿e ¿aden czyn nie jest wart po-
œwiêcenia ca³ego ¿ycia. Nie s³u-

chajmy ludzi „starych” sercem,
którzy t³umi¹ m³odzieñcz¹ euforiê.
Udawajmy siê do starców, których
oczy jaœniej¹ nadziej¹. Pielêgnu-
jemy natomiast zdrowe utopie:
Bóg pragnie, abyœmy byli zdolni
do marzeñ, podobnie jak On
i wraz z Nim, pod¹¿aj¹c bacznie
obserwuj¹c rzeczywistoœæ. Marz¹c
o innym œwiecie. Jeœli marzenie
zagasa, trzeba je wymarzyæ na
nowo, czerpi¹c z nadziej¹ z pa-
miêci o pocz¹tkach. Trzeba po-
wracaæ do p³on¹cego ¿aru, po
mo¿e ¿yciu nie za bardzo udanym,

do tego ¿aru byæ mo¿e ukrytego
pod popio³em. Do pierwszego
spotkania z Jezusem.

Oto zatem zasadnicza dynami-
ka ¿ycia chrzeœcijañskiego: przy-
pominaæ sobie o Jezusie. Œw.
Pawe³ mówi³ do swego ucznia:
Pamiêtaj na Jezusa Chrystusa
(2 Tm 2, 8). Trzeba pamiêtaæ
o Jezusie, o ogniu mi³oœci, któ-
rym pewnego dnia pojêliœmy na-
sze ¿ycie jako plan dobra, i o¿y-
wiæ tym ogniem nasz¹ nadziejê.
Dziêkujê.

papie¿ Franciszek
30 sierpnia 2017, Watykan,

audiencja ogólna, www.deon.pl

I Ogólnopolski Kongres Ró¿añcowy, odby³ siê w dniach 6-8 wrzeœnia 2017 r. na Jasnej Górze.
Spotkania modlitewno-naukowe pod has³em Ró¿aniec ratunkiem dla œwiata – odbywa³y siê w auli
o. Kordeckiego, bazylice jasnogórskiej, kaplicy Matki Bo¿ej oraz na placu przed szczytem jasnogórskim.RÓ¯ANIEC NAJŒWIÊTSZEJ MARYI PANNY

W swej prostocie i g³êbi pozostaje ona [modlitwa ró¿añcowa] równie¿ w obecnym trzecim tysi¹cleciu,
które dopiero co siê zaczê³o, modlitw¹ o wielkim znaczeniu, przynosz¹c¹ owoce œwiêtoœci. Ró¿aniec
bowiem, choæ ma charakter maryjny, jest modlitw¹ o sercu chrystologicznym.

W powœci¹gliwoœci swych elementów skupia w sobie g³êbiê ca³ego przes³ania ewangelicznego, które-
go jest jakby streszczeniem. Oto bowiem na kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesu-
waj¹ siê przed oczyma naszej duszy g³ówne momenty z ¿ycia Jezusa Chrystusa.

Odmawiaæ ró¿aniec bowiem to nic innego, jak kontemplowaæ z Maryj¹ oblicze Chrystusa.
Ró¿aniec nale¿y do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrzeœcijañskiej. Roz-

winiêty na Zachodzie, jest modlitw¹ typowo medytacyjn¹ i odpowiada poniek¹d „modlitwie serca” czy
„modlitwie Jezusowej”, która wyros³a na glebie chrzeœcijañskiego Wschodu.

Odmawiaj¹c zatem ró¿aniec, nie mo¿na nie czuæ siê wyraŸnie zobowi¹zanym do s³u¿by sprawie poko-
ju, ze szczególnym odniesieniem do ziemi Jezusa, nadal tak oœwiadczanej, a tak bardzo drogiej sercu
chrzeœcijan.

Powrót do ró¿añca w rodzinach chrzeœcijañskich ma byæ, w ramach szerzej zakrojonego duszpaster-
stwa rodzin, skuteczn¹ pomoc¹, by zapobiec zgubnym nastêpstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej
epoki.

Ró¿aniec przenosi nas mistycznie, byœmy stanêli u boku Maryi, troszcz¹cej siê o ludzkie wzrastanie
Chrystusa w domu w Nazarecie. Pozwala Jej to wychowywaæ nas i kszta³towaæ z t¹ sam¹ pieczo³owito-
œci¹, dopóki Chrystus w pe³ni siê w nas nie „ukszta³tuje” (por. Ga 4, 19).

Jan Pawe³ II, Rosarium Virginis Mariae (fragmenty)
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
B³. Honorat KoŸmiñski(1829-1916)

Ten sympatyczny polski zakon-
nik mia³ coœ z geniusza. Bo¿e œwia-
t³o i wyj¹tkowa odwaga pozwoli-
³y mu przechytrzyæ w³adze carskie.
Ale¿ tak! W³adze te, panosz¹c siê
na ziemiach polskich ju¿ od daw-
na, walczy³y z ka¿dym przejawem
polskoœci i religijnoœci.
Uwa¿a³y, ¿e po likwidacji
klasztorów, bêd¹ mia³y
problem definitywnie
z g³owy, tymczasem Ho-
norat… No w³aœnie. Dzia-
³aj¹c w konspiracji, za³o-
¿y³ – uwaga – dwadzieœcia
czeœæ nowych zakonów!
Bezhabitowych, ¿eby ich
cz³onkowie nie rzucali siê
w oczy. W rezultacie tej
spiskowej dzia³alnoœci licz-
ba zakonników i zakonnic
w Polsce znacznie siê po-
wiêkszy³a.

Zawsze by³ taki zmyœl-
ny? Raczej inteligentny.
Chcia³ zostaæ architektem,
jak ojciec. Maj¹c szesna-
œcie lat wyjecha³ z W³o-
c³awka do Szko³y Sztuk Piêknych
w Warszawie. Czu³ siê jednak
obco w nowym œrodowisku. Jesz-
cze gorzej poczu³ siê na wiado-
moœæ o œmierci ojca, a pod wp³y-
wem kolegów zacz¹³ traciæ wiarê.
Przy³¹czy³ siê do niepodleg³oœcio-
wego spisku, lecz ten zakoñczy³
siê dla niego fatalnie. Aresztowa-
ny przez w³adze carskie, trafi³ na
jedenaœcie miesiêcy do s³ynnego

X pawilonu Cytadeli Warszaw-
skiej. Grozi³o mu zes³anie na Sy-
bir, ale trzyma³ siê dzielnie. Do-
póki nie zachorowa³ na tyfus.

Nie umar³ jednak, gdy¿ – sta³
siê cud! Jezus wys³ucha³ proœby
zrozpaczonej matki i w œwiêto

Wniebowziêcia Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny uzdrowi³ go na duszy
i ciele. Tego dnia Honorat, wtedy
jeszcze Florentyn, spotka³ siê oso-
biœcie z Jezusem! Zapisa³: „Jezus
przyszed³ do celi wiêziennej i
³agodnie mnie do wiary przypro-
wadzi³”. Co by³o dalej? Nie zosta³
architektem. Przywdzia³ habit ko-
loru cynamonowego i wst¹pi³ do
zakonu kapucynów. Studiowa³ fi-

lozofiê i teologiê, wyk³ada³ reto-
rykê. A swoj¹ tajn¹ misjê prowa-
dzi³ – nie zgadniesz – w konfesjo-
nale! Sprawi³, ¿e setki bezhabito-
wych sióstr i braci znalaz³o siê
nagle w miastach i wioskach,
w szko³ach, fabrykach i szpitalach.

Nios¹c innym Chrystusa,
nieœli nadziejê na niepod-
leg³¹ Ojczyznê. Piêkne
dzie³a, jakich dokonywa³,
wyrasta³y z modlitwy. Mó-
wiono o nim, ¿e „chodzi³
zawsze z Bogiem”.

****

Lubisz pisaæ listy? Ho-
norat pisa³ ich ca³e mnó-
stwo. I udowodni³, ¿e to
doskona³y sposób aposto-
³owania. Ty tak¿e mo¿esz
byæ takim aposto³em.

Wystarczy krótki SMS
w stylu:

Nie panikuj, Bóg Ciê
kocha!

Albo:
Uwierz – Jezus czeka na twój

telefon!
Na taki list mo¿esz sobie chyba

czasem pozwoliæ?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KRZY¯ÓWKA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 13 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 „Krzy¿ówka wrzeœniowa” (termin: pi¹tek 13 paŸdziernika).

Losowanie nagród w niedzielê 15 paŸdziernika po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka paŸdziernikowa

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

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

Rozpocz¹³ siê wyj¹tkowy miesi¹c poœwiêcony Matce Bo¿ej i modlitwie ró¿añcowej, o któr¹ Ona sama
prosi³a ludzi. Dzisiejsza krzy¿ówka rozszerzy Twoj¹ znajomoœæ wizerunków Matki Bo¿ej na obrazach i
figurach, czczonych w Polsce i poza naszymi granicami. Jak zwykle mo¿esz prosiæ o pomoc rodzinê i
znajomych. Polecam równie¿ skorzystanie z Internetu i przeczytanie wielu ciekawych historii z nimi
zwi¹zanych. Powodzenia!

opr. E. H.-G.

1. MB … – jej figura ma swoje sanktuarium w Portugalii, a w Polsce, w Zakopanem na Krzeptówkach,
w Turze Œl¹skiej, w Trzebini - na drodze do Krakowa oraz w Tyñcu Ma³ym.
2. MB … – Czarna Madonna, … Pani. Ma ciemne oblicze, smutek i troskê na twarzy. Do Niej w
sierpniu pielgrzymuj¹ Polacy z ró¿nych stron kraju
3. MB … – Cierpliwie S³uchaj¹ca. Charakterystycznym elementem jest ods³oniête ucho – st¹d inna
nazwa obrazu. Obraz wêdrowa³ z Kujaw, Bledzewa i dotar³ do Rokitna.
4. MB … – Bolesna Królowa Polski. Wizerunek przyozdobiony jest z³ot¹ sukienk¹, dwiema koronami,
dwoma anio³ami i dwudziestoma gwiazdkami. T³o obrazu jest purpurowe, a szaty z³ote.
5. MB … – Obroñczyni Wiary, Kroœnieñska Pani. Jej obraz znajduje siê w koœciele OO. Franciszkanów
w Kroœnie.
6. MB … Patronka Warszawy – wizerunek , który jest kopi¹ obrazu z Faenzy we W³oszech. MB trzyma
w swoich d³oniach po³amane strza³y.
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INTENCJE MSZALNE
1 paŸdziernika, 26 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                *

800 ++ Ma³gorzata, Jan Kamiñscy; ++ z rodzin Kamiñskich i König
900 + Mieczys³aw (m) Sawaryn; ++ Rodzice, Teœciowie, ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Bronis³awa (f) – 4 rocznica œmierci; + Stanis³aw (m) Dziki
1200 W intencji Parafian
1800 + Wojciech Ziembicki – 40 rocznica œmierci
2000 + Zbigniew Licke – 1 gregorianka

2 paŸdziernika, poniedzia³ek – wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów                                                                                           *
900 + Zbigniew Licke – 2 gregorianka
1800 + Halina Filip – 1 rocznica œmierci; ++ z rodziny Filip

3 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                      *
900 + Zbigniew Licke – 3 gregorianka
1800 + Kazimierz Ruszczyk – 24 rocznica œmierci; ++ Petronela, Stanis³aw (m); ++ Stanis³awa (f), Mariusz, Józef (m);
        + Marian Z¹bek

4 paŸdziernika, œroda – wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u                                                                                      *
900 + Zbigniew Licke – 4 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

5 paŸdziernika, czwartek – wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                                                      *
900 ++ Andrzej, Zofia; ++ z rodziny
1800 + Zbigniew Licke – 5 gregorianka

6 paŸdziernika, pi¹tek                                                                                                                                                             *
900 + Zbigniew Licke – 6 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

7 paŸdziernika, sobota – wspomnienie Maryi Panny Ró¿añcowej                                                                                       *
900 + babcia Wiktoria Pasternak; ++ z rodziny Pasternaków
1800 + Zbigniew Licke – 7 gregorianka

8 paŸdziernika, 27 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                *
800 + Zbigniew Licke – 8 gregorianka
900 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Agnieszki i Janusza w 20. rocznicê œlubu oraz opiekê
      Matki Bo¿ej dla ich dzieci Julii i Szymona
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Robert Œwider – 20 rocznica œmierci; ++ z rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Kazimierz (m), Józef (m), Jan Grabarek
2000

9 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800 + Zbigniew Licke – 9 gregorianka
10 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                       *

900

1800 + Zbigniew Licke – 10 gregorianka
11 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                     *

900 + Zbigniew Licke – 11 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

12 paŸdziernika, czwartek                                                                                                                                                    *
900

1800 + Zbigniew Licke – 12 gregorianka
13 paŸdziernika, pi¹tek – wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, kap³ana                                                       *

900 + Zbigniew Licke – 13 gregorianka
1800 W intencji nauczycieli i pracowników Oœwiaty
2000 Ró¿a œw. Faustyny

14 paŸdziernika, sobota                                                                                                                                                   *
900 + Zbigniew Licke – 14 gregorianka
1800 + Micha³ Bernad – 13 rocznica œmierci; ++ z rodzin Bernad i Mazur; + Stanis³aw (m) Szyszko – 21 rocznica œmierci;
        ++ z rodziny Szyszko

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 paŸdziernika (wtorek)
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15 paŸdziernika, 28 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                        *
800 + Emilia Stanis³awska; ++ Ignacy, Pelagia Stanis³awscy; + Czes³aw (m) Broda; + Kazimierz Bednarek; ++ z rodziny
900 + Stanis³aw (m) Opio³a – 4 rocznica œmierci; ++ Rodzice
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Julianna, Józef (m) B³ach; ++ Bronis³awa (f), Marcin Wierzbiccy
1200 W intencji Parafian
1800 + Zbigniew Licke – 15 gregorianka
2000

16 paŸdziernika, poniedzia³ek – œw. Jadwigi Œl¹skiej, g³ównej patronki Œl¹ska i archidiecezji wroc³awskiej                  *
900

1800 + Zbigniew Licke – 16 gregorianka
17 paŸdziernika, wtorek – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa i mêczennika                                     *

900

1800 + Zbigniew Licke – 17 gregorianka
18 paŸdziernika, œroda – œwiêto œw. £ukasza Ewangelisty                                                                                                 *

900 + Zbigniew Licke – 18 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

19 paŸdziernika, czwartek                                                                                                                                              *
900 + Zbigniew Licke – 19 gregorianka
1800 Ró¿a NMP Fatimskiej

20 paŸdziernika, pi¹tek – wspomnienie œw. Jana Kantego, kap³ana                                                                                *
900 + Zbigniew Licke – 20 gregorianka
1800

21 paŸdziernika, sobota – wspomnienie b³. Jakuba Strzemiê, biskupa                                                                    *
900 W intencji £ucji – 1. rocznica urodzin
1800 + Zbigniew Licke – 21 gregorianka

22 paŸdziernika, 29 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                        *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + W³adys³aw (m) Straszko – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Jan, Zofia, Jan, Zbigniew Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1200 W intencji Parafian
1800 + Jan Przyjemski – 4 rocznica œmierci
2000 + Zbigniew Licke – 22 gregorianka

23 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                             *
900 + Zbigniew Licke – 23 gregorianka
1800 + Franciszek (m) ¯elubowski

24 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                        *
900

1800 + Zbigniew Licke – 24 gregorianka
25 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                       *

900 + Zbigniew Licke – 25 gregorianka
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

26 paŸdziernika, czwartek                                                                              *
900

1800 + Zbigniew Licke – 26 gregorianka
27 paŸdziernika, pi¹tek                                                                                  *

900 + Zbigniew Licke – 27 gregorianka
1800 + Stanis³awa (f), Józef (m) £uczak; + Tadeusz Bêdkowski

28 paŸdziernika, sobota – Œw. Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza           *
900 + Zbigniew Licke – 28 gregorianka
1800 + Tadeusz Naprawa; ++ Teresa, Franciszek (m) Ko³odziejczyk

29 paŸdziernika, niedziela – uroczystoœæ poœwiêcenia w³asnego koœcio³a    *
800 + Maria Skwarek
900 ++ Rodzice, Rodzeñstwo z rodzin Lesisz i Domaszuk
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 W intencji Parafian
1800 + Stanis³aw (m) – 13 rocznica œmierci
2000 + Zbigniew Licke – 29 gregorianka

30 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                      *
900

1800 + Zbigniew Licke – 30 gregorianka (zakoñczenie)
31 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                     *

900

1800 + Stanis³aw (m) – 13 rocznica œmierci

UWAGA!
W nocy z soboty

na niedzielê
zmiana czasu

z letniego na zimowy:
o godz. 300

przestawiamy zegary
na godz. 200.
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KRONIKA PARAFIALNA
We wrzeœniu 2017 r. przez sakrament Chrztu œwiêtego do wspól-

noty parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Gabriela Czerniak
Antonina Kwiatkowska
Julia Kasprzycka
Mateusz Kasprzycki
Amelia Michajluk

We wrzeœniu 2017 r.
zmarli
+ Anna Habasiñska
+ Janina Prusak
+ Marian Partyka
+ Janina Niciñska

         + Andrzej Dembek
Proœmy 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

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
w paŸdzierniku

Intencja ogólna:
Aby w œwiecie pracy wszyst-

kim by³y zagwarantowane po-
szanowanie i ochrona praw,
a bezrobotnym zosta³a dana
mo¿liwoœæ przyczyniania siê do
tworzenia wspólnego dobra.

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. 38. PIESZA PIELGRZYMKA

do œw. Jadwigi w Trzebnicy
14 paŸdziernika 2017 r. (sobota)

Tegoroczne has³o: S³uchaj Jadwigi!

Nabo¿eñstwo Fatimskie
13 paŸdziernika, pi¹tek, godz. 2000

Nabo¿eñstwo
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

sobota,
7 paŸdziernika, godz. 800

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy
wnosz¹ op³aty na utrzymanie naszego cmen-
tarza. Bóg zap³aæ!

Op³aty mo¿na wnosiæ w zakrystii, kancela-
rii lub bezpoœrednio na konto parafii z dopi-
skiem „na utrzymanie cmentarza” (nr konta
obok).
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