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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Zaproszenie do powierzenia siê Bogu

Katecheza o II przykazaniu Bo¿ym

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Kontynuujmy katechezy
o przykazaniach Bo¿ych. Spójrz-
my dzisiaj na przykazanie: „Nie
bêdziesz wymawia³ imienia Pana,
Boga twego, bez szacunku”
(Wj 20, 7). S³usznie odczytujemy
to s³owo jako zachêtê, by nie ob-
ra¿aæ imienia Boga i nie u¿ywaæ
go niew³aœciwie. To jasne znacze-
nie przygotowuje nas do g³êbsze-
go zrozumienia tych cennych s³ów,
by nie wymawiaæ imienia Bo¿ego
nadaremnie, nieodpowiednio.

Pos³uchajmy ich lepiej. Wersja
„nie bêdziesz wymawia³” t³umaczy
wyra¿enie, które dos³ownie za-
równo po hebrajsku jak i w jêzy-
ku greckim brzmi: „nie weŸmiesz
na siebie, nie przejmiesz tego na
siebie”.

Wyra¿enie „nadaremno” jest
jaœniejsze i oznacza: „na darmo,
na pró¿no”. Odwo³uje do puste-
go opakowania, do formy pozba-
wionej treœci. Jest to cecha ob³u-
dy, formalizmu i k³amstwa. U¿y-
wania s³ów, u¿ywania imienia
Bo¿ego bez treœci, bez prawdy.

Imiê w Biblii to najg³êbsza
prawda rzeczy, a zw³aszcza osób.
Imiê czêsto przedstawia misjê. Na
przyk³ad Abraham w Ksiêdze Ro-
dzaju (por. 17,5) i Szymon Piotr
w Ewangeliach (por. J 1, 42)

otrzymuj¹ nowe imiê, aby
wskazaæ zmianê ukierunko-
wania ich ¿ycia. A praw-
dziwa znajomoœæ imienia
Boga prowadzi do prze-

miany ¿ycia: od chwili, kiedy Moj-
¿esz poznaje imiê Boga, jego dzie-
je siê zmieniaj¹ (por. Wj 3, 13-
15).

Imiê Boga w obrzêdach ¿ydow-
skich jest uroczyœcie og³aszane
w Dniu Wielkiego Przebaczenia,
a lud zyskuje przebaczenie, ponie-
wa¿ poprzez imiê wchodzi w kon-
takt z samym ¿yciem Boga, który
jest mi³osierdziem.

Zatem „wzi¹æ na siebie imiê
Boga” oznacza przyjêcie na nas
Jego rzeczywistoœci, wejœcie
w siln¹, blisk¹ wiêŸ z Nim. Dla
nas, chrzeœcijan, to przykazanie
jest wezwaniem, abyœmy sobie
przypomnieli, ¿e jesteœmy
ochrzczeni „w imiê Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego”, jak stwierdza-
my za ka¿dym razem, gdy czyni-
my znak krzy¿a, abyœmy prze¿y-
wali nasze codzienne dzia³ania
w odczuwalnej i rzeczywistej re-
lacji z Bogiem, to jest w Jego mi-
³oœci.

Na temat czynienia znaku krzy-
¿a chcia³bym po raz kolejny za-
apelowaæ: uczcie dzieci czynienia
znaku krzy¿a! Czy widzieliœcie, jak
to czyni¹ dzieci? Czyni¹ coœ, cze-
go znaczenia nie znaj¹. Nie po-
trafi¹ uczyniæ znaku krzy¿a. Trze-
ba je nauczyæ, aby spokojnie
i œwiadomie ¿egna³y siê w imiê
Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. To
pierwszy akt wiary dziecka. Wa-

szym zadaniem domowym jest
nauczenie dzieci czynienia znaku
krzy¿a. Czy to jest zrozumia³e?

Ktoœ mo¿e zapytaæ: czy mo¿na
wzi¹æ na siebie imiê Boga w spo-
sób ob³udny, jako formalnoœæ,
nadaremno? OdpowiedŸ jest nie-
stety pozytywna: tak, jest to mo¿-
liwe. Mo¿na prze¿ywaæ fa³szyw¹
relacjê z Bogiem. Jezus mówi¹ to
o uczonych w Prawie, którzy czy-
nili ró¿ne rzeczy, ale nie to, cze-
go chcia³ Bóg. Mówili o Bogu, ale
nie wype³niali woli Bo¿ej. Rada
jak¹ daje Jezus jest nastêpuj¹ca:
„Czyñcie i zachowujcie wszystko,
co wam polec¹, lecz uczynków ich
nie naœladujcie” (Mt 23,3). Mo¿-
na zatem prze¿ywaæ fa³szyw¹ re-
lacjê z Bogiem, tak jak ci ludzie.
To s³owo Dekalogu jest w³aœnie
zaproszeniem do zwi¹zku z Bo-
giem, który nie by³by fa³szywy,
bez ob³udy, do relacji, w której
powierzamy siê Jemu ze wszyst-
kim, czym jesteœmy. Wszak¿e do
dnia, kiedy nie zaryzykujemy na-
szego ¿ycia z Panem, dotykaj¹c
namacalnie, ¿e w Nim znajduje siê
¿ycie, czynimy jedynie teorie.

To jest chrzeœcijañstwo, które
dotyka serc – spotkanie z Bogiem
w prawdzie. Dlaczego œwiêci s¹
w stanie poruszyæ serca? Bo œwiêci
nie tylko mówi¹, ale tak¿e poru-
szaj¹. Kiedy cz³owiek œwiêty
mówi, porusza nasze serca.
W œwiêtych widzimy to, czego g³ê-
boko pragnie nasze serce: auten-
tycznoœæ, prawdziwe relacje, ra-
dykalizm. Widaæ to równie¿ u tych
„œwiêtych z s¹siedztwa”, którymi
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jest na przyk³ad wielu rodziców,
daj¹cych swoim dzieciom wzór
konsekwentnego, prostego, uczci-
wego i hojnego ¿ycia.

Jeœli bêdzie przybywa³o chrze-
œcijan, którzy bior¹ na siebie imiê
Boga bez fa³szu – praktykuj¹c
w ten sposób pierwsz¹ proœbê
„Ojcze nasz”, – „œwiêæ siê imiê
twoje” – to przepowiadanie Ko-
œcio³a bêdzie bardziej wys³uchane
i oka¿e siê bardziej wiarygodne.
Jeœli nasze konkretne ¿ycie uka-
zuje imiê Boga, to widzimy, jak
piêkny jest chrzest i jak wielkim
darem jest Eucharystia! Jak wspa-
nia³a jest jednoœæ miêdzy naszym
cia³em, a Cia³em Chrystusa, Chry-

stus w nas a my w Nim! To nie
jest ob³uda, to prawda. To nie jest
mówienie czy modlitwa jak papu-
ga. To jest modlitwa sercem, mi-
³owanie Pana.

Pocz¹wszy od krzy¿a Chrystu-
sa nikt nie mo¿e pogardzaæ sob¹
i Ÿle myœleæ o swoim ¿yciu. Nikt
nigdy! Niezale¿nie od tego, czego
by siê dopuœci³. Poniewa¿ imiê
ka¿dego z nas jest na ramionach
Chrystusa. On nas niesie. Warto
wzi¹æ na siebie imiê Boga, ponie-
wa¿ On wzi¹³ na siebie nasze imiê,
a¿ do koñca, nawet z³o, które jest
w nas, wzi¹³ je na siebie, aby nam
przebaczyæ, aby w naszych ser-
cach umieœciæ swoj¹ mi³oœæ. Dla-

tego w³aœnie Bóg g³osi w tym przy-
kazaniu: „WeŸ mnie na siebie, bo
ja ciê wzi¹³em na siebie”.

Ka¿dy mo¿e przyzywaæ œwiê-
tego imienia Pana, który jest mi-
³oœci¹ wiern¹ i mi³osiern¹, w ka¿-
dej sytuacji, w jakiej siê znajduje.
Bóg nigdy nie powie „nie” sercu,
które szczerze Go przyzywa.

Powróæmy jeszcze do zadania
domowego: nauczyæ dzieci w³aœci-
wego czynienia znaku krzy¿a. Czy
tego dokonacie? [odpowiadaj¹:
„tak”!]. Dziêkujê.

Watykan, audiencja ogólna,
22 sierpnia 2018

www.wiara.pl

Trwa wêdrówka œw. Józefa po naszej parafii. Po odwiedzeniu Nowych ¯ernik œw. Józef zawita³ na
Stare ¯erniki. Odwiedzi³ ju¿ ulice Rezedow¹, Skrzetuskiego, Gdacjusza, Ketlinga, Zag³oby, Kiemliczów,
Rozdzieñskiego, Komeñskiego i  rozpocz¹³ nawiedzanie ul. Rumiankowej. Razem z figur¹ œw. Józefa
przekazywany jest kolejnej rodzinie modlitewnik, który zawiera ponad 100 modlitw, ka¿dy wiêc znajdzie
odpowiedni¹ dla swej sytuacji ¿yciowej. Œwiêty goœci w naszych domach od godz. 1900 i o tej samej porze
nastêpnego dnia przychodzi Go zaprosiæ do siebie nastêpna rodzina.

Modlitwa do œw. Józefa

O, œwiêty Józefie, którego opieka przed tronem Boga
jest tak wspania³a, mocna i natychmiastowa, powierzam
Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.

O, œwiêty Józefie, pomó¿ mi przez Twoje potê¿ne
wstawiennictwo i wyproœ mi u Twojego Boskiego Syna
wszelkie duchowe b³ogos³awieñstwa, ¿ebym – poddany
Twojej niebiañskiej mocy – móg³ z³o¿yæ moje dziêkczy-
nienie i ho³d najbardziej kochaj¹cemu ze wszystkich oj-
ców.

O, œwiêty Józefie, nigdy nie zmêczê siê kontemplo-
waniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus.
Nie oœmielê siê zbli¿yæ do Ciebie, kiedy On spoczywa na
Twoim sercu. Uœciskaj Go mocno w moim imieniu, uca-
³uj Jego drogocenn¹ g³owê i poproœ Go, by odwzajem-
ni³ ten poca³unek, kiedy bêdê wydawa³ moje ostatnie
tchnienie. Œwiêty Józefie, patronie odchodz¹cych dusz,
módl siê za mnie. Amen.
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Z PAMIETNIKA PIELGRZYMA...POMPEJE
Któ¿ z nas nie s³ysza³ o staro-

¿ytnych Pompejach, które w 79
roku n.e. na skutek wybuchu We-
zuwiusza na kilkanaœcie wieków
pokryte zosta³y skalnymi i ¿wiro-
wymi od³amkami, warstw¹ popio-
³ów i zastyg³ej lawy. Dzisiaj mia-
sto têtni ¿yciem, a staro¿ytna czêœæ
udostêpniona jest zwiedzaj¹cym.

Jednak dla nas pielgrzymów
najwa¿niejszym miejscem by³o
Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añ-
cowej. Po przybyciu na miejsce,
udaliœmy siê do kaplicy przylega-
j¹cej do koœcio³a na mszê œwiêt¹,
w której oprócz naszej wspólnoty
pielgrzymkowej uczestniczy³o rów-
nie¿ kilka grup z Polski. Po wej-
œciu do kaplicy uwagê przykuwa³a
piêknie oœwietlona postaæ b³ogo-
s³awionego Bartolo Longo (1841-
1926), która umieszczona jest za
szyb¹, pod o³tarzem mszalnym.
Choæ Bartolo Longo w Polsce jest
postaci¹ jeszcze ma³o znan¹, jed-
nak jego kult coraz bardziej siê
rozszerza. W 1980 roku zosta³
beatyfikowany przez papie¿a Jana
Paw³a II. Jest to postaæ niezwykle
wa¿na, gdy¿ to za jego przyczyn¹,
przy wsparciu Opatrznoœci Bo¿ej
dokona³y siê rzeczy niemo¿liwe.
Urodzi³ siê w pobo¿nej, katolic-
kiej rodzinie. Ukoñczy³ studia
prawnicze, w trakcie których zwi¹-
za³ siê z sekt¹. ¯ycie na przekór
Bogu i przewodniczenie satani-

stycznej sekcie doprowadzi³y go
do depresji i niemal¿e ob³êdu.
Dziêki modlitwom wielu osób Bar-
tolo nawróci³ siê. Jego spowiedŸ
trwa³a miesi¹c, zanim otrzyma³
rozgrzeszenie. Zosta³ tercjarzem
dominikañskim i przyj¹³ imiê Brat
Ró¿aniec, odt¹d sta³ siê prawdzi-
wym aposto³em ró¿añca. Jego
droga œwiêtoœci oparta by³a na na-
tchnieniu, jakie us³ysza³ w g³êbi
serca: „Kto szerzy ró¿aniec ten
bêdzie zbawiony”. Najwa¿niej-
szym z dzie³, które dokona³ by³o
wybudowanie Sanktuarium Mat-
ki Bo¿ej Ró¿añcowej. Jest to
obecnie najwa¿niejsze Sanktu-
arium Ró¿añcowe na œwiecie.
Powsta³o z ofiar, jakie przekazy-
wali na ten cel wierni, a niejed-
nokrotnie by³y to niewielkie dat-
ki. Z jego inicjatywy powsta³y
równie¿ wielkie dzie³a mi³osierdzia
— szko³y, sierociñce, zak³ad wy-
chowawczy dla dzieci wiêŸniów,
warsztaty, drukarnia oraz wiele
miejsc pracy.

Po mszy œwiêtej mieliœmy czas
wolny na zakup pami¹tek oraz
indywidualne nawiedzenie œwi¹ty-
ni. Dla mnie by³a to szczególna
chwila, gdy¿ mog³am uklêkn¹æ
przed cudownym obrazem Matki
Bo¿ej Pompejañskiej i podziêko-
waæ za otrzymane ³aski.

Historia tego wizerunku jest
równie¿ wyj¹tkowa. Obraz ten

z inicjatywy
B. Longo zosta³
przywieziony do
Pompejów 13 li-
stopada 1875 r.
By³ zniszczony.
Wymaga³ kilku-
krotnej renowa-
cji. Obraz przed-
stawia Matkê

Bo¿¹ siedz¹c¹ na tronie z dzieci¹t-
kiem Jezus na kolanach. Po stro-
nie lewej znajduje siê œw. Domi-
nik, któremu ró¿aniec podaje
Dzieci¹tko, a po prawej œw. Ka-
tarzyna ze Sieny, która otrzymu-
je ró¿aniec od Maryi. Wiele osób
modl¹cych siê przed nim doœwiad-
czy³o nadzwyczajnych ³ask, w tym
uzdrowieñ z ciê¿kich chorób.

We wszystkich miejscach na
œwiecie, gdzie ukazywa³a siê Mat-
ka Boska, zawsze prosi³a, by od-
mawiaæ ró¿aniec. Sta³o siê tak
równie¿ w Pompejach, gdzie zo-
sta³a cudownie uzdrowiona For-
tunatina Agrelli, dziêki odmawia-
niu ró¿añca wed³ug wskazówek,
które otrzyma³a we œnie od Matki
Bo¿ej. W³aœnie w ten sposób po-
wsta³a nowenna zwana pompe-
jañsk¹, do której modlitwê b³a-
galn¹ oraz dziêkczynn¹ u³o¿y³
Bartolo Longo. Po uzyskaniu ko-
œcielnej aprobaty rozpocz¹³ maso-
wy druk modlitewników. Od tego
czasu nowenna znana jest na ca-
³ym œwiecie, a osoby odmawiaj¹-
ce j¹ potwierdzaj¹ jej skutecznoœæ.

O nowennie dowiedzia³am siê
kilka lat temu, gdy kupi³am ma³¹
ksi¹¿eczkê pod tytu³em Nowenny
w najtrudniejszych sprawach.
Zaintrygowana tytu³em, pomyœla-
³am, ¿e warto posiadaæ wsparcie
z Nieba, skoro trudne sprawy wpi-
sane s¹ w nasze ¿ycie. Przegl¹da-
j¹c ksi¹¿eczkê moj¹ uwagê przy-
ku³a w³aœnie nowenna pompejañ-
ska. Po zapoznaniu siê z histori¹
jej powstania oraz z treœci¹, stwier-
dzi³am, ¿e jest bardzo wymagaj¹-
ca. Ksi¹¿eczka powêdrowa³a wiêc
do szuflady, gdy¿ na ow¹ chwilê
by³am osob¹ bez spraw trudnych,
a do tego jak znaleŸæ czas na od-
mówienie trzech czêœci ró¿añca,b³.Bartolo Longo
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gdy pracuje siê zawodowo,
prowadzi dom, a doba ma
jedynie 24 godziny?

Jednak ró¿nymi drogami
Matka Bo¿a prowadzi nas
do siebie. Wszystko zaczê³o
siê w niedzielne popo³u-
dnie, gdy pojawi³y siê na-
gle k³opoty ze zdrowiem.
Ja, jak dot¹d osoba aktyw-
na, zdrowa, choruj¹ca co
najwy¿ej na przeziêbienie,
nagle zaczê³am doœwiadczaæ
zaburzeñ widzenia z silny-
mi zawrotami g³owy. Czu-
³am siê wtedy jak na osza-
la³ej karuzeli. By³am prze-
ra¿ona i modli³am siê „Mat-
ko Bo¿a ratuj, coœ niedobre-
go siê ze mn¹ dzieje”. Do-
legliwoœci wówczas ust¹pi-
³y, ale niepokój pozosta³.
Z czasem ataki zaczê³y siê
powtarzaæ, o ró¿nym czasie i na-
sileniu. Najgorzej, gdy by³am
w pracy, gdy¿ w domu mog³am
po³o¿yæ siê i czekaæ a¿ wszystko
minie. Nie trzeba koñczyæ medy-
cyny, by wiedzieæ, ¿e objawy nie
wró¿y³y nic dobrego. Sprawa by³a
powa¿na i wtedy w³aœnie przypo-
mnia³am sobie o nowennie pom-
pejañskiej. Zorganizowa³am dzieñ
tak, ¿e zawsze by³ czas na jej od-
mówienie. Dlaczego wówczas siê-
gnê³am po ró¿aniec, a swych kro-
ków nie skierowa³am do lekarza?
Pewnie z obawy przed diagnoz¹.
Lecz dzisiaj ju¿ wiem, ¿e to by³a
moja najlepsza decyzja — ca³ko-
wicie zawierzyæ Matce Bo¿ej. Ju¿
w trakcie odmawiania nowenny
objawy pojawia³y siê rzadziej, by
w koñcu ust¹piæ ca³kowicie. Po
pewnym czasie odmówi³am ko-
lejn¹ nowennê, a sprawa o któr¹
siê modli³am zosta³a rozwi¹zana
po pó³ roku od jej zakoñczenia.
Obecnie rozpoczê³am kolejn¹, na
ró¿añcu, który przywioz³am w³a-
œnie z Pompejów.

Miesi¹c paŸdziernik, poœwiêco-
ny jest Matce Bo¿ej Ró¿añcowej.

Droga Siostro i Bracie, mo¿e to
najlepszy czas, by wzi¹æ ró¿aniec
do rêki i rozpocz¹æ nowennê,
w swojej intencji, albo kogoœ, kto
potrzebuje pomocy, gdy¿ jest to
nowenna nie do odparcia i czyni
cuda.

Nowenna pompejañska polega
na odmawianiu codziennie przy-
najmniej trzech czêœci ró¿añca:
radosnej, bolesnej i chwalebnej.
Wedle uznania mo¿na do³¹czyæ
czêœæ œwiat³a. Nowennê odprawia
siê przez 54 dni tylko w jednej
intencji. B³agaln¹ czêœæ odmawia-
my przez 27 dni (3x9 dni). Na
pocz¹tku ka¿dej z czêœci Ró¿añca
wymawiamy krótko intencjê i do-
dajemy wezwanie: Ten Ró¿aniec
odmawiam na Twoj¹ czeœæ Kró-
lowo Ró¿añca Œwiêtego. Na za-
koñczenie ka¿dej czêœci Ró¿añca
odmawiamy modlitwê b³agaln¹ do
Matki Bo¿ej:

Pomnij o mi³osierna Panno
Ró¿añcowa z Pompejów, jako ni-
gdy jeszcze nie s³yszano, aby kto-
kolwiek z czcicieli Twoich, z Ró-
¿añcem Twoim, pomocy Twojej
wzywaj¹cy, mia³ byæ przez Cie-

bie opuszczony. Ach, nie
gardŸ proœb¹ moj¹, o Mat-
ko S³owa Przedwiecznego,
ale przez œwiêty Twój ró¿a-
niec i przez upodobanie,
jakie okazujesz dla Twojej
œwi¹tyni w Pompejach wy-
s³uchaj mnie dobrotliwie.
Amen.

Czêœæ dziêkczynn¹ no-
wenny odmawiamy przez
kolejne 27 dni. Równie¿
odmawiamy intencjê i doda-
jemy wezwanie. Na zakoñ-
czenie ka¿dej czêœci odma-
wiamy modlitwê dziêk-
czynn¹ do Matki Bo¿ej:

Có¿ Ci daæ mogê, o Kró-
lowo pe³na mi³oœci? Moje
ca³e ¿ycie poœwiêcam Tobie.
Ile mi si³ starczy, bêdê roz-
szerzaæ czeœæ Twoj¹, o Dzie-
wico Ró¿añca Œwiêtego

z Pompejów, bo gdy Twojej po-
mocy wezwa³em, nawiedzi³a
mnie ³aska Bo¿a. Wszêdzie bêdê
opowiadaæ o mi³osierdziu, które
mi wyœwiadczy³aœ. O ile zdo³am
bêdê rozszerzaæ nabo¿eñstwo do
Ró¿añca Œwiêtego, wszystkim
g³osiæ bêdê, jak dobrotliwie obe-
sz³aœ siê ze mn¹, aby i niegodni,
tak jak i ja, grzesznicy, z zaufa-
niem do Ciebie siê udawali.
O, gdyby ca³y œwiat wiedzia³ jak
jesteœ dobra, jak¹ masz litoœæ nad
cierpi¹cymi, wszystkie stworzenia
ucieka³yby siê do Ciebie. Amen.

Nowenna pompejañska wci¹¿
siê rozszerza, wiele œwiadectw zna-
leŸæ mo¿na na stronach interne-
towych, m. in. www.nowenny.pl.
Na podanej stronie mo¿na zapi-
saæ siê, aby codziennie na e-maila
otrzymywaæ przypomnienie o no-
wennie, wskazówki, rady oraz
wsparcie duchowe. Z ca³ego ser-
ca zachêcam do do³¹czenia do gro-
na modl¹cych siê.

Uczestniczka pielgrzymki
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KARDYNA£ KOMINEKWIDZIA£ OTWARTY WROC£AW
Czêsto mówiê, ¿e jestem zako-

chany we Wroc³awiu. Niew¹tpli-
wie jest to uczucie generalnie zwi¹-
zane z klimatem spo³ecznym mia-
sta. Wroc³aw, gdy myœlê o tym
moim „zakochaniu”, jest wyj¹tko-
wy dziêki swojej historii, miesz-
kañcom, atmosferze, któr¹
tworz¹. Ona nie wziê³a siê z ni-
czego…

Po 1945 roku Wroc³aw sta³ siê
miastem zupe³nie nowym, jeœli
chodzi o tkankê spo³eczn¹. Mia-
sto potwornie doœwiadczone
zniszczeniami wojny, odbudowy-
wa³o siê w podwójnym sensie. Raz
ze zgliszcz i ruin, drugi, wa¿niej-
szy wymiar to budowanie wspól-
noty. Do Wroc³awia przyjechali
mieszkañcy kresów wschodnich,
przesiedleni decyzj¹ Stalina. Przy-
jechali Powstañcy Warszawscy i
partyzanci, szukaj¹cy w mieœcie
nowego pocz¹tku, licz¹c, ¿e ko-
munistycznym s³u¿bom trudniej
bêdzie ich znaleŸæ w nowym miej-
scu. Na marginesie, wci¹¿ mo¿e-
my byæ dumni z tego jak wielu z
nich ¿yje we Wroc³awiu.

Obok administracji pañstwo-
wej, tworzy³a siê tak¿e nowa
struktura koœcielna. I odegra³a
niebagateln¹ rolê, zwa¿ywszy, ¿e
od pocz¹tku by³a przestrzeni¹
wolnoœci daj¹c¹ szansê na iden-
tyfikacjê z nowym miejscem dla
repatriantów. Koœció³ zapisa³ w
czasach powojennych we Wroc³a-
wiu, podobnie zreszt¹ jak w ca³ej
Polsce, piêkn¹ kartê. Od integra-
cji spo³ecznej i pomocy potrze-
buj¹cym, do ukrywania opozycjo-
nistów i wspierania ludzi Solidar-
noœci bez ogl¹dania siê na ich

wyznanie, czy religijnoœæ w ogó-
le. Dziœ nie sposób dotrzeæ do
wszystkich ludzi koœcio³a zaanga-
¿owanych w tamtych dniach, ale
myœlê, ¿e w jakiejœ formie dzia³ali
w ka¿dej wroc³awskiej parafii.
Wielu na zawsze pozostanie cichy-
mi bohaterami, choæ oœrodki miej-
skie, takie jak np. Centrum Hi-
storii Zajezdnia, wci¹¿ nie ustaj¹
w poszukiwaniu œwiadków tam-
tych wydarzeñ.

Mamy jednak w pamiêci ludzi-
symbole, którzy rozs³awili Wro-
c³aw nie tylko w naszym kraju.
Myœlê choæby o kardynale Bole-
s³awie Kominku, nazywanym bez
przesady ojcem pojednania. To ju¿
we Wroc³awiu znana historia, gdy
podczas Soboru Watykañskiego II
by³ inicjatorem listu biskupów pol-
skich do biskupów niemieckich ze
zdaniem, które zapada w pamiêæ:
„Przebaczamy i prosimy o prze-
baczenie”. To Polacy, bezdysku-

syjnie ofiary II wojny œwiatowej,
wysy³aj¹ do Niemców orêdzie, w
którym mówi¹ o przebaczeniu, ale
te¿ po chrzeœcijañsku o przebacze-
nie prosz¹. To by³ list inicjowany
przez cz³owieka wielkiej odwagi i
wielkiego ducha. Kardyna³owi
Kominkowi uda³o siê przekonaæ
do jego sygnowania m.in. kard.
Karola Wojty³ê, póŸniejszego Jana
Paw³a II. Za ten list zosta³ w Pol-
sce oczywiœcie przez w³adze pañ-
stwowe potêpiony. I nie przej¹³
siê tym, dalej pracuj¹c dla archi-
diecezji wroc³awskiej i wprowa-
dzaj¹c w ¿ycie ideê orêdzia.

Jego wykszta³cenie, og³ada,
d¹¿enie po porozumienia, opieka
duszpasterska jak¹ roztacza³ tak-
¿e nad ostatnimi niemieckimi
mieszkañcami Wroc³awia, by³y
przyk³adem myœlenia o mieœcie
otwartym. O takim Wroc³awiu z
którego jestem, a myœlê, ¿e wszy-
scy dzisiaj jesteœmy, dumni. Ten
sam kardyna³ powiedzia³ w jed-
nym z wywiadów inne wa¿ne
zdanie: „nacjonalizmy s¹ prze-
sz³oœci¹, naszym celem powinna
byæ Europa”. Nie chodzi o to, ¿e
troska o w³asny kraj nie jest na-
szym zadaniem, jest nim zdecy-
dowanie. Myœlê, jednak ¿e klu-
czem jest zrozumienie, ¿e Polska
jest czêœci¹ wiêkszej rodziny i tro-
ska o ni¹ powinna byæ widziana
w kontekœcie solidarnoœci z in-
nymi cz³onkami tej rodziny. Nie
jesteœmy samotn¹ wysp¹, nasz
patriotyzm nie mo¿e nikogo wy-
kluczaæ, powinien byæ otwarty
na tych, którzy przyje¿d¿aj¹ do
Wroc³awia z innych krajów,
chc¹c uczyæ siê tutaj, pracowaæ,
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wspó³tworzyæ miasto.
Jego nastêpca, kard. Henryk

Gulbinowicz, którego 95 urodzi-
ny obchodzimy w tym roku, za-
anga¿owa³ siê silnie w pomoc
opozycjonistom i w nieformalne
wspieranie Solidarnoœci. Arcybi-
skupi Komitet Charytatywny, za-
³o¿ony przez kardyna³a Gulbino-
wicza, pomaga³ internowanym i
ich rodzinom. Otwarte dla nich
koœcio³y sta³y siê agorami wolno-
œci, a domy parafialne udziela³y

schronienia poszukiwa-
nym przez s³u¿bê bezpie-
czeñstwa. Znamy chyba
wszyscy, zekranizowan¹
w bardzo ³adnej formie,
historiê „80 milionów”
Solidarnoœci, która poka-
zywa³a zaanga¿owanie
ludzi koœcio³a w czasie sta-
nu wojennego.

Tak¿e dzisiaj Koœció³
wroc³awski, pod kierun-
kiem arcybiskupa Józefa
Kupnego we wspó³pracy
z Koœcio³em Greko-Kato-
lickim, w³¹cza siê w po-

moc przybyszom z Ukrainy. Nie
wyobra¿am sobie te¿ tworzenia
Strategii Dialogu Miêdzykulturo-
wego, któr¹ przyjêliœmy po d³u-
gich i dobrych konsultacjach jako
pierwsze miasto w Europie, bez
udzia³u przedstawicieli Koœcio³a.

Przez lata pracy w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, a
dalej w Departamencie Spraw
Spo³ecznych, mia³em przyjemnoœæ
wspó³pracowaæ m. in. z parafial-
nymi oddzia³ami Caritas i te rela-

cje wspominam bardzo dobrze.
Wolontariusze w nich pracuj¹cy
docieraj¹ do ludzi, którzy sami ni-
gdy nie zwrócili by siê o pomoc
miasta, ze wzglêdu na w³asn¹
skromnoœæ czy poczucie zawsty-
dzenia. Bez aktywnoœci Caritasu
pomoc spo³eczna nie by³aby kom-
pletna.

Piêkno Wroc³awia, który ko-
cham, oparte jest na budowaniu
miasta przez dialog w ma³ych
wspólnotach. W tworzenie tego
dialogu od lat w³¹czaj¹ siê œrodo-
wiska parafialne i dzia³aj¹ce w
nich grupy. Myœlê, ¿e odegraj¹ one
wa¿n¹ rolê tak¿e w kszta³towaniu
Wroc³awia przysz³oœci.

Jacek
Sutryk
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒWIÊTA JADWIGA ŒL¥SKA(1178-1243)

O Jadwidze Œl¹skiej, przez
któr¹ ksi¹¿ê Henryk zapuœci³
brodê.

Mia³a oœmioro rodzeñstwa
i ¿y³a beztrosko w zamku nad je-
ziorem Amer w Bawarii. Na na-
ukê wys³ano j¹ do sióstr benedyk-
tynek. Uczy³a siê ³aciny, haftu,
malarstwa, muzyki i pielêgnowa-
nia chorych. Ale nie tylko. Rów-
nie¿… dobrego wychowania.

By³a dobrze wychowan¹ dwu-
nastoletni¹ ksiê¿niczk¹, kiedy po-
œlubi³a Henryka, syna ksiêcia œl¹-
skiego Boles³awa Wysokiego. Czy
Henryk by³ tak¿e wysokiego wzro-
stu, tego nie wiemy. By³ za to
z ca³¹ pewnoœci¹ znakomitym go-
spodarzem, a jego skarbiec zasi-
la³y – uwaga – kopalnie z³ota i sre-
bra. Henryk i Jadwiga nie mieli
zatem problemów finansowych,
a ich ma³¿eñstwo by³o zgodne
i szczêœliwe.

Jadwiga szybko nauczy³a siê
jêzyka polskiego. A chocia¿ by³a
Niemk¹ zachowywa³a polskie zwy-
czaje i z odwag¹ broni³a intere-
sów Polaków. Jej dwór s³yn¹³
z karnoœci i dobrych obyczajów.
Ca³ym sercem pokocha³a Œl¹sk.
Kocha³a tak¿e mê¿a. Rannego
troskliwie pielêgnowa³a, a porwa-
nego podstêpnie przez Konrada
Mazowieckiego – tego od Krzy-
¿aków – uwolni³a nie zwa¿aj¹c na
trudy dalekiej i niebezpiecznej
podró¿y. Z natury delikatna, œmia-
³o stawa³a w obronie krzywdzo-
nych. Bra³a nawet udzia³ w roz-
prawach s¹dowych. Niejednemu

wiêŸniowi uratowa³a ¿ycie dziêki
zmianie wyroku na prace przy
budowie œwi¹tyni czy klasztoru.
A tych Jadwiga i Henryk ufundo-
wali sporo. Stara³a siê tak¿e o sza-
ty liturgiczne. Haftowane przez
ni¹, by³y prawdziwymi arcydzie-
³ami.

Tylko najbli¿si wiedzieli, ¿e od
czasu kiedy skoñczy³a dwadzieœcia
lat jada³a jedynie dwa skromne
posi³ki dziennie, a maj¹c lat trzy-
dzieœci z³o¿y³a Bogu œlub czysto-
œci. Zrobi³a to za zgod¹ Henryka.
A on zacz¹³ odt¹d… nosiæ brodê.
I dlatego przeszed³ do historii jako
Henryk Brodaty? Jasna sprawa!
Z brod¹ i ró¿añcem w rêce.

Niemniej pobo¿ny by³ ich syn,
tak¿e Henryk. Otrzyma³ nawet
przydomek Henryk Pobo¿ny.

Zgin¹³ trzy lata po œmierci swego
ojca, Henryka Brodatego, w bi-
twie pod Legnic¹. By³a to strasz-
na bitwa podczas najazdu Tata-
rów. Jadwiga mê¿nie znios³a jego
œmieræ. Powiedzia³a: „Dziêki Ci
Bo¿e, ¿e pozwoli³eœ mi urodziæ
syna, który zawsze okazywa³ mi
czeœæ, mi³oœæ i pos³uszeñstwo,
a teraz krwi¹ swoj¹ przelan¹ za
wiarê przyniós³ Ci najwiêksz¹ ra-
doœæ i chwa³ê”. By³o to ju¿ szóste
dziecko, które pochowa³a. By³a
bardzo dzielna. Wkrótce potem
wst¹pi³a do klasztoru cystersek w
Trzebnicy, którego prze³o¿on¹
by³a jej córka, Gertruda.

Jeszcze za ¿ycia uwa¿ana za
œwiêt¹, jest Jadwiga patronk¹ Œl¹-
ska.

***
Czy zwracasz uwagê na to

z kim siê kolegujesz? Na zacho-
wanie swoich kole¿anek i kole-
gów. A mo¿e ulegasz ich z³ym
wp³ywom? Dla Jadwigi by³o bar-
dzo wa¿ne, kogo wprowadza do
swojego domu, do swoich spraw
i zwierzeñ. Bóg nie posk¹pi³ jej
cnoty roztropnoœci. Ty te¿ mo-
¿esz siê o ni¹ postaraæ. Tylko
nie mów: Figa z makiem! Przy-
s³owie mówi: „Do œwiêtej Jadwi-
gi pozbieraj jab³ka, orzechy
i figi”. Pozbieraj i ty, ale cho-
cia¿ trochê zas³ug. A figi z ma-
kiem zostaw… nieroztropnym!

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki Ewy Skar¿yñskiej

„O polskich œwiêtych
 dzieciom”
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KRZY¯ÓWKA JESIENNA

KUPON – Krzy¿ówka jesienna – paŸdziernikowa

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 19 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 19 paŸdziernika).

Losowanie nagród w niedzielê 21 wrzeœnia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Dziœ zapraszam Was do rozwi¹zania krzy¿ówki, poprzez któr¹ przybli¿ymy postaci œwiêtych i b³ogos³a-
wionych – patronów paŸdziernikowych dni. G³ówne has³o krzy¿ówki jest zwi¹zane z modlitw¹ umi³o-
wan¹ przez œwiêtego papie¿a Jana Paw³a II. Powodzenia!

opr. E. H.-G.

1. Œw. … od Jezusa – karmelitanka, autorka „Twierdzy wewnêtrznej”, patronka dusz czyœæcowych.
2. B³. … Jankowski – prezbiter i mêczennik, zamêczony w hitlerowskim obozie w Auschwitz. W³asne
¿ycie charakteryzuj¹ jego s³owa: „Nie godnoœci, nie w³adza daje szczêœcie, ale zbli¿enie siê do Boga –
mi³oœæ.”
3. By³ nim œwiêty Jan Pawe³ II, teraz jest Franciszek.
4. Œw. patronka Œl¹ska i Polski, fundatorka wielu klasztorów i lecznic (leprozoriów), skromna filantrop-
ka. Chodzi³a boso, a buty mia³a przewieszone sznurkiem na ramieniu. Poœci³a oko³o 300 dni  w roku.
5. Œw. … z Asy¿u. Kocha³ ludzi, zwierzêta, ubóstwo. W 1223 r. papie¿ zatwierdzi³ regu³ê jego zakonu,
a on w grudniu przygotowa³ pierwsz¹ szopkê bo¿onarodzeniow¹.
6. B³. … Kad³ubek – na polecenie Kazimierza II Sprawiedliwego spisa³ po ³acinie „Kronikê Polsk¹”.
Wprowadzi³ w ca³ej Polsce zwyczaj zapalenia œwiate³ka przed Najœwiêtszym Sakramentem.
7. Œw. Juda … – by³ krewnym Jezusa, jednym z dwunastu aposto³ów. Jest patronem od spraw bezna-
dziejnych.
8. B³. … Borzêcka – marzy³a o ¿yciu
zakonnym, ale pos³uszna woli rodzi-
ców wysz³a za m¹¿. Zaanga¿owana
w dzia³alnoœæ dobroczynn¹, wspie-
ra³a powstañców styczniowych, za
co zosta³a z ma³¹ córeczk¹ wtr¹co-
na do wiêzienia.
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INTENCJE MSZALNE
1 paŸdziernika, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus                                                                   *

900 + Krystyna Lachaut – 8 gregorianka
1800 + Jerzy Salus; + Halina Filip; ++ z rodzin Salus i Filip; ++ Katarzyna, Kazimierz, Zbigniew (m) Mañkiewicz;
         + Zdzis³aw (m) PAC; ++ z rodzin Mañkiewicz, Pac i Jackiewicz

2 paŸdziernika, wtorek – wspomnienie œwiêtych Anio³ów Stró¿ów                                                                                     *
900 + Krystyna Lachaut – 9 gregorianka
1800 + Antoni Stanis³awski

3 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                      *
900 + Krystyna Lachaut – 10 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

4 paŸdziernika, czwartek – wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u                                                                                     *
900 + Krystyna Lachaut – 11 gregorianka
1800 ++ Helena, Franciszek Po³udniak

5 paŸdziernika, pi¹tek – wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy                                                                        *
900 + Krystyna Lachaut – 12 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

6 paŸdziernika, sobota                                                                                                                                                      *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 13 gregorianka

7 paŸdziernika, 27 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                    *
800 + Krystyna Lachaut – 14 gregorianka
900 + Mieczys³aw (m) Sawaryn; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Wiktoria, Stefan Mazur; + Henryk (m) RzeŸnicki; ++ z rodzin Mazur i RzeŸnickich
1200 W intencji Parafian
1800 + Jerzy Pu³kownik
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Szymona w 4. rocznicê urodzin oraz o potrzebne ³aski dla jego rodziców

8 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                             *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 15 gregorianka

9 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                           *
900 ++ Stefania, Stanis³aw (m), Michalina, W³adys³aw (m); ++ z rodzin Motylewiczów i Maciejaków
1800 + Krystyna Lachaut – 16 gregorianka

10 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                       *
900 + Krystyna Lachaut – 17 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

11 paŸdziernika, czwartek                                                                                                                                                *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 18 gregorianka

12 paŸdziernika, pi¹tek                                                                                                                                                           *
900 + Krystyna Lachaut – 19 gregorianka
1800 ++ Kunegunda, Roman, Robert, Stanis³aw (m) Œwider; ++ z rodzin Œwidrów, Pisulów i Leniartów

13 paŸdziernika, sobota – wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, prezbitera                                                               *
900 + Krystyna Lachaut – 20 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zofii i Krzysztofa Czerw w 25. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich
        i córek
2000

14 paŸdziernika, 28 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                    *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ Aleksander (m), Teresa M¹czka
900 + Stanis³aw (m) Opio³a – 5 rocznica œmierci; ++ Rodzice: Zofia, Micha³
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji nauczycieli i pracowników Oœwiaty
1200 W intencji Parafian
1800 + Jan B¹kowski – 5 rocznica œmierci
2000 + Krystyna Lachaut – 21 gregorianka

15 paŸdziernika, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Koœcio³a                            *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 22 gregorianka

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 paŸdziernika (œroda)

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

Fatimskie
w sobotê,

13 paŸdziernika
o godz. 2000



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 11

16 paŸdziernika, wtorek – uroczystoœæ œw. Jadwigi Œl¹skiej, g³ównej patronki Œl¹ska i Archidiecezji Wroc³awskiej
900 + Krystyna Lachaut – 23 gregorianka
1800 ++ Rodzice z rodzin Nicpoñ i Oleœ

17 paŸdziernika, œroda – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa i mêczennika                                         *
900 + Krystyna Lachaut – 24 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

18 paŸdziernika, czwartek – œwiêto œw. £ukasza, ewangelisty                                                                                                 *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Bo¿eny i Leszka w 30. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla rodziny
1800 + Krystyna Lachaut – 25 gregorianka

19 paŸdziernika, pi¹tek                                                                                                                                                   *
900 + Weronika Groszek (od Ró¿y NMP Matki Pocieszenia)
1800 + Krystyna Lachaut – 26 gregorianka

20 paŸdziernika, sobota – wspomnienie œw. Jana Kantego, prezbitera                                                                             *
900 Dziêkczynna z okazji 75 rocznicy urodzin Romana z proœb¹ o potrzebne ³aski
900 + Krystyna Lachaut – 27 gregorianka
1800 + Micha³ Bernad – 14 rocznica œmierci; + Eugeniusz Bernad – 1 rocznica œmierci; ++ z rodzin Bernad i Mazur

21 paŸdziernika, 29 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                  *
800 + Krystyna Lachaut – 28 gregorianka
900 ++ Jan, Zofia, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + W³adys³aw (m) Straszko – 2 rocznica œmierci
1200 W intencji Parafian
1800

2000

22 paŸdziernika, poniedzia³ek – wspomnienie œw. Jana Paw³a II, papie¿a                                                                             *
900 + Krystyna Lachaut – 29 gregorianka
1800

23 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                     *
900

1800 + Krystyna Lachaut – 30 gregorianka (zakoñczenie)
24 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                      *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
25 paŸdziernika, czwartek                                                                                                                                                   *

900 W intencji Ojczyzny o wiernoœæ Bogu
1800

26 paŸdziernika, pi¹tek                                                                                                                                                    *
900 + Tadeusz Ko³odziej; + Bronis³awa (f), Anna, Ewa
1800 ++ Antoni, Ryszard, W³adys³aw (m), Paulina Banasiak

27 paŸdziernika, sobota                                                                                                                                                      *
900

1800 + Stanis³awa (f), Józef (m) £uczak; + Tadeusz Bêdkowski; ++ z rodzin £uczak i Bêdkowskich
28 paŸdziernika, 30 niedziela w ci¹gu roku – rocznica poœwiêcenia w³asnego koœcio³a                                                    *

800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 + Tadeusz Naprawa; ++ Teresa, Franciszek (m) Ko³odziejczyk
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Marianna, Franciszek (m), Julianna ̄ ebrowscy; + W³adys³aw (m) Stachowicz – 4 rocznica œmierci; ++ Rodzice, Brat,
         Siostra
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Rodzice, Rodzeñstwo; ++ z rodzin Lesisz i Domaszuk
2000

29 paŸdziernika, poniedzia³ek                                                                                                                                           *
900

1800

30 paŸdziernika, wtorek                                                                                                                                                       *
900 O b³ogos³awieñstwo Bo¿e i potrzebne ³aski dla sióstr i braci Nieustaj¹cego Ró¿añca
1800

31 paŸdziernika, œroda                                                                                                                                                    *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
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KRONIKA PARAFIALNA
W sierpniu do wspólnoty parafialnej, przez sakrament Chrztu œwiête-

go, zosta³y przyjête dzieci:

Zofia Emilia Bonter
Aleksandra Bernad
Leo James Hristov
Marcelina Stefañska
Iwo Grzegorz Krzywicki
Antonina Maluszczak
Stanis³aw Leszek Szewczyk

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
w paŸdzierniku

Intencja misyjna:
 Aby osoby konsekrowane roz-
budzi³y swój zapa³ misyjny i by³y
obecne wœród ubogich, ze-
pchniêtych na margines i tych,
którzy nie maj¹ g³osu.

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.

druk:
Cofran Druk Cyfrowy

Wroc³aw, ul. Macedoñska 1

Nabo¿eñstwo Wynagradzaj¹ce
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

1 wrzeœnia, godz. 800

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wnosz¹
op³aty na utrzymanie naszego cmentarza. Bóg zap³aæ!

Op³aty mo¿na wnosiæ w kancelarii parafialnej.
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