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El¿bieta Kulec

Tak ma³o
I tajemnicze i wzruszaj¹ce
s¹ polskie cmentarze ³un¹

p³on¹ce.
Ka¿de œwiate³ko dr¿y radoœnie,
p³omyk tañczy, to w górê roœnie.

I choæ noc zimna do domu wo³a,
tak du¿o ludzi wszêdzie doko³a.
Ogrzani zniczem, ¿arem

têsknoty,
na ch³ód nieczuli, nie boj¹ siê

 s³oty.

Nad wspomnieniami swymi
pochyleni,

od wieków t¹ sam¹ modlitw¹
 wzruszeni,

pieszcz¹ to, co na dnie serca siê
 osta³o,

choæ sporo tego... a jednak tak
 ma³o.

To miejsce
ZaprowadŸ koniecznie
swoje dzieci,
na polski cmentarz

gdy ³un¹ œwieci.
Wzruszenie tutaj

– miar¹ pobo¿noœci,
a bliskoœæ siê czuje

mimo odleg³oœci.

Wyt³umacz, ¿e groz¹
tu nie wionie

i straszyæ duchami nieetycznie,
tutaj muskaj¹ wiernie

swoje d³onie
dwa œwiaty rozdzielone

tak drastycznie.

Te miasta zniczy s¹ konieczne,
to pomost do ¿ycia,

które bêdzie wieczne.
Zmru¿ oczy. Widzisz jak p³omieñ

 œwiec wiruje?
Tak ka¿da dusza pnie siê w górê.

PIÊKNA PANI Z COVA DA IRIA
Portugalskie s³oñce od samego

rana dawa³o siê ostro we znaki.
Ca³e szczêœcie, ¿e od oceanu szed³
jako taki wietrzyk, który ch³odzi³
rozpalone gor¹cem twarze tury-
stów i pielgrzymów, którzy stali
na rozgrzanym placu przed Bazy-
lik¹ Matki Bo¿ej Fatimskiej. Wœród
nich by³em ja. Razem z grupk¹
przyjació³ dotarliœmy wreszcie tu-
taj, gdzie koñczy siê
ziemia a zaczyna
coœ, czego ¿adne
z nas nie potrafi³o
i zreszt¹ dot¹d nie
potrafi jednoznacz-
nie okreœliæ. Nie
wa¿ne! Liczy siê to,
¿e uda³o nam siê sta-
n¹æ w tym miejscu,
w którym niegdyœ
troje pastuszków zo-
baczy³o „Pani¹ ja-
œniejsz¹ ni¿ s³oñce”.
Ka¿de z nas te¿ oczekiwa³o po-
dobnego spotkania, ka¿de na swój
sposób go pragnê³o ale te¿ i ba³o
siê. Z czym niby staniemy przed
Matk¹ Bo¿¹? Z baga¿em doœwiad-
czeñ, ciê¿arem naszych nieprze-
myœlanych decyzji, z ¿yciem po-
wywracanym na tak ró¿ne sposo-
by albo mo¿e z narêczem próœb
i za¿aleñ, jakie zebraliœmy od sie-
bie i innych? Tak, po tym jak to
wszystko siê skoñczy³o, kiedy swo-
bodnie mogliœmy o tym wszystkim
porozmawiaæ, bez przys³owiowe-
go owijania w bawe³nê, mogê zde-
cydowanie stwierdziæ, ¿e w tych
obawach i nadziejach byliœmy zdu-
miewaj¹co podobni, choæ jeszcze
wtedy o tym nie wiedzieliœmy…

Staliœmy tam w grupie jakiœ ob-
cokrajowców, nie bardzo nawet
pamiêtam sk¹d byli, z reszt¹ to
przecie¿ nieistotne. Msza œwiêta
przeci¹ga³a siê niemi³osiernie,
a my chcieliœmy dostaæ siê jak naj-
bli¿ej Kaplicy Objawieñ, wszak po
to tu przybyliœmy. Jednak o tym
mogliœmy póki co pomarzyæ. T³um
ludzi skutecznie odgradza³ nam

drogê. Zatem nic. Tylko czekaæ.
Naraz pomyœla³em, o tym co tu
siê wydarzy³o wtedy, kiedy ros³o
tu jedynie kilkanaœcie poskrêca-
nych dêbów i mnóstwo trawy.
Wtedy, gdy £ucja, Hiacynta i Fran-
ciszek paœli tu swoje stada. Wtedy
te¿ by³o tak gor¹co. Pewnie scho-
wali siê w cieniu jakiœ ga³êzi albo
jeszcze gdzieœ indziej. Mo¿e im siê
nudzi³o albo czas wlók³ siê tak jak
nam… Z tych fantazji wyrwa³
mnie g³os Marka: Chodu! Idzie-
my! Znalaz³em przesmyk! No to
poszliœmy, a raczej krok za kro-
kiem cz³apaliœmy przeciskaj¹c siê
przez bezimienn¹ masê, œpiewa-
j¹c¹ w niezrozumia³ym jêzyku.
Jeden za drugim, jak ¿ó³wie

Z notatnika pielgrzyma…

Pastuszków echem s¹ dziœ pielgrzymi,
co w modlitw poszumie szukaj¹ cudu Valinhos.
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1 listopada
Uroczystoœæ

Wszystkich Œwiêtych

Koœció³ oddaje czeœæ wszyst-
kim, którzy ju¿ weszli do chwa-
³y niebieskiej, a wiernym piel-
grzymuj¹cym na ziemi wskazu-
je drogê, która ich starszych bra-
ci zaprowadzi³a do œwiêtoœci.
Przypomina nam równie¿ praw-
dê o naszej wspólnocie ze œwiê-
tymi, którzy otaczaj¹ nas
opiek¹.

Msza³ Rzymski

2 listopada
Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmar-

³ych

Uczciwszy triumf tych wier-
nych, którzy ju¿ weszli do nie-
ba, Koœció³ wspomina wszyst-
kich, którzy w czyœæcu pokutuj¹
za swoje grzechy. Aby im
przyjœæ z pomoc¹, przedstawia
Panu Bogu modlitwy i odpusty
zyskane przez ¿yj¹cych,
a przede wszystkim ofiarê Chry-
stusa uobecniaj¹c¹ siê w Mszy
œwiêtej. Wspomnienie wszyst-
kich wiernych zmar³ych wpro-
wadzi³ opat benedyktynów
w Cluny, œw. Odylon w roku
998. Bardzo szybko zwyczaj ten
przyj¹³ siê w ca³ym Koœciele.
W roku 1915 w czasie wielkiej
wojny œwiatowej papie¿ Bene-
dykt XV na proœbê opata-pry-
masa benedyktynów pozwoli³
kap³anom ca³ego Koœcio³a od-
prawiaæ w tym dniu trzy Msze
œwiête. Jedn¹ ofiaruj¹ wed³ug
w³asnej intencji, drug¹ za
wszystkich wiernych zmar³ych,
a trzeci¹ wed³ug intencji papie-
¿a.

Msza³ Rzymski

w gêstej d¿ungli. I wreszcie dotar-
liœmy! I… nic!!! Zdumiewaj¹ce –
ot zwyk³a kapliczka, figurka Mat-
ki Bo¿ej, jak¹ znamy z naszych
koœcio³ów, wszêdzie na oko³o lu-
dzie, jedni klêcz¹, inni stoj¹, jesz-
cze inni p³acz¹… Popatrzyliœmy na
siebie, widaæ by³o, ¿e nie tego siê
spodziewaliœmy. Nikt nic nie
mówi³. Po prostu staliœmy tam nie-
dowierzaj¹c, ¿e to jest w³aœnie to
miejsce, serce Cova da Iria! I jesz-
cze ten s³odki zapach palonego
wosku… Nie pamiêtam, kto zde-
cydowa³ o powrocie. Ruszyliœmy.
Spuszczone g³owy, smutek w ser-
cu, na twarzach nieokreœlone bez-
czucie… Wyszliœmy z t³umu, opu-
œciliœmy plac przy dŸwiêkach pie-
œni – to by³o Te Deum – pamiê-
tam, ¿e wtedy pomyœla³em – o iro-
nio losu!

Siedliœmy gdzieœ przy ulicy. Ju¿
nawet upa³ nam nie przeszkadza³.
Myœlê, ¿e wtedy ka¿dy z nas robi³
swoisty rachunek sumienia. Bilans
swojego ¿ycia w zestawieniu
z oczekiwaniami, jakie rodzi³y siê
w nas w zwi¹zku z pielgrzymo-
waniem do tego miejsca. Ciê¿ar
niewypowiedzianych s³ów by³
ogromny, tak jak mur, który od-
dziela³ nas od siebie, z ka¿d¹ chwil¹
coraz bardziej. Nikt nie chcia³ po-
dzieliæ siê tym ¿alem z innymi, no
bo i po co…

Tak zasta³ nas miejscowy robot-
nik. Mia³ na imiê Francisco. Ola!
Rzuci³ z tym typowo portugalskim
uroczym uœmiechem.
Mo¿e was podwieŸæ do
Aljustrel? No wiecie to
tam mieszkali ci nasi œwiê-
ci wizjonerzy. Warto zo-
baczyæ! Naprawdê! No to
wsiedliœmy do jego rozkle-
kotanego wozu. Zrezy-
gnowani, zmêczeni. Przez
ca³¹ drogê buzia mu siê
nie zamyka³a. Opowiada³
o wszystkim, o rodzinie,
o pracy, o objawieniach,
o kraju… Tak dojechali-

œmy w okolice Valinhos. Wtedy
powiedzia³, ¿e tu nas musi zosta-
wiæ, bo ma jeszcze coœ do za³a-
twienia. Wyt³umaczy³, jak mamy
iœæ. Zapewnia³, ¿e siê nie zgubi-
my, bo tu pe³no pielgrzymów
i w ogóle… Adeus! – us³yszeliœmy
ju¿ w tumanie kurzu, jaki zostawi³
po sobie – typowo portugalskie,
westchnêliœmy!

A zatem zostaliœmy na drodze
do Aljustrel. Sami, bo o dziwo
¿adnych pielgrzymów tu nie by³o.
W milczeniu ruszyliœmy przed sie-
bie. Krok za krokiem. Byle iœæ. Nie
pamiêtam kiedy ogarn¹³ mnie
dziwny spokój. Odpuœci³em sobie
ju¿ z³oœæ, ¿e to wszystko nie tak
mia³o wygl¹daæ, ¿e mia³o byæ cu-
downie, a jest tak po prostu zwy-
czajnie. Nie przejmowa³em siê ju¿
zadumanymi twarzami moich to-
warzyszy wêdrówki. To wszystko
sta³o siê jakby dalekie, niepozor-
ne. Pozwala³em by ten przyjem-
ny stan wolno rozlewa³ siê po
moim ciele, po moim sercu… Tak,
ciesz siê tym, co masz. Po co ci
wiêcej? To ci wystarczy, nie to jest
najwa¿niejsze… Takie w³aœnie
myœli kr¹¿y³y wokó³ mnie niczym
go³êbie. To by³o przyjemne. Na-
wet bardzo. Jak siê okaza³o póŸ-
niej, moi przyjaciele poczuli to
samo, mniej wiêcej w tej chwili,
gdy sta³o siê to, co odmieni³o na-
sze ¿ycie…
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ŒDM – NADAL W SERCACH
Pismo Œwiête w s³owach do

Tymoteusza przypomina: W do-
brych zawodach wyst¹pi³em, bieg
ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em.
Od piêknych i wzruszaj¹cych za-
wodów, czyli Œwiatowych Dni
M³odzie¿y, mija ju¿ kolejny mie-
si¹c. W naszych sercach wci¹¿ po-
zostaj¹ ¿ywe i niezwyk³e wspo-
mnienia tych¿e spotkañ. Zatrzy-
majmy siê i przypomnijmy jak
zmieni³a siê wtedy nasza koœciel-
na wspólnota.

¯ernicka parafia pozostaje da-
leko od jakiegokolwiek szlaku p¹t-
niczego, lecz dziêki ŒDM mogli-
œmy chocia¿ ten jeden raz ugoœciæ
pielgrzymów. Mogê bez zbytniej
skromnoœci przyznaæ, ¿e takiego
przyjêcia nasi drodzy goœcie siê nie
spodziewali. Parafianie bardzo
postarali siê o to by w ich domach
nie zabrak³o niczego, a przede
wszystkim serdecznoœci i ¿yczliwo-
œci. Osobiœcie by³em bardzo zasko-
czony, ¿e ponad czterdzieœci ro-
dzin chcia³o przyj¹æ m³odych
Niemców w goœcinê. A¿ do ostat-
nich chwil, nie znaliœmy do koñca
liczby pielgrzymów i okaza³o siê,
¿e niektóre rodziny trafi³y na listê
rezerwow¹ (czyli nie musia³y ni-
kogo goœciæ). Wiem, ¿e pozosta-

wi³o to niedosyt, co tym bardziej
pokaza³o jak wielka by³a chêæ na
spotkanie z m³odzie¿¹.

Przyjazd pielgrzymów od razu
wzbudzi³ emocje (przynajmniej
sztabu parafialnego) jako, ¿e au-
tobus pojawi³ siê prawie godzinê
przed planowanym czasem. Drob-
na poprawka w harmonogramie
i  wszyscy zostaj¹ obdarowani tak
zwanym pakietem pielgrzyma.
W miêdzyczasie zbieraj¹ siê  pa-
rafianie i rozpoczynamy nabo¿eñ-
stwo. Po ciep³ych powitalnych
s³owach ks. Proboszcza zaczyna
siê wyczytywanie listy z przydzia-
³em kwater. Z perspektywy mogê
powiedzieæ, ¿e Duch œwiêty ju¿
wtedy unosi³ siê w powietrzu, bo
natchniona lista poskutkowa³a po-
wstaniem nowych, niesamowitych
przyjaŸni... i taka w³aœnie atmos-
fera utrzyma³a siê do koñca.

Viktor Frankl, s³awny psychia-
tra, który prze¿y³ obóz koncen-
tracyjny, sugerowa³, ¿e sens ¿ycia
mo¿na odkryæ w trzech obszarach:
kreatywnym tworzeniu, doœwiad-
czaniu œwiata i ludzi oraz w po-
stawie wobec cierpienia. Piszê o
tym, bo wydaje mi siê, ¿e te kilka
dni sta³y siê w³aœnie tak¹ esencj¹
sensu.

Dziêki obecnoœci sióstr NMP
i ich podopiecznych m³odzie¿ mo-
g³a stan¹æ twarz¹ w twarz z po-
trzebuj¹cymi. Bynajmniej nie by³o
to spotkanie smutne ale jak naj-
bardziej radosne i spontaniczne.
Dla wielu z m³odych Niemców (ale
dla mnie te¿) by³o zaskoczeniem,
¿e lokatorki domu opieki spo³ecz-
nej s¹ tak chêtne do wspólnej pra-
cy i zabawy. Widaæ, ¿e wszelkie-
go rodzaju tañce maj¹ we krwi,
bo podczas festynu parafialnego
brylowa³y na parkiecie i zna³y
wszystkie przeboje. Chyba nie³a-
two o piêkniejszy obraz chrzeœci-
jañskiej wspólnoty z cierpi¹cymi
i prawdziwego doœwiadczania dru-
giego cz³owieka.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e to w³a-
œnie codzienne wizyty u sióstr po-
zostawi³y najg³êbszy œlad w m³o-
dych sercach, niemniej znacz¹cych
wydarzeñ by³o wiêcej. Wieczernik
codziennie rozbrzmiewa³ hymnem
ŒDM i nape³nia³ sie wspólnymi
modlitwami. Kulminacj¹ wydarzeñ
kulturalnych by³ przepiêkny kon-
cert na stadionie miejskim. Zwieñ-
czeniem duchowego wymiaru
pielgrzymki z pewnoœci¹ by³o
wspólne nabo¿eñstwo drogi krzy-
¿owej w parafii i uroczysta para-
fialna Msza œw. w niedzielê.

Materialnym znakiem obecno-
œci pielgrzymów pozostan¹ drze-
wa zasadzone przez nich w alei
mi³osierdzia wokó³ koœcielnego
muru. Piêkna symbolika ma nam
przypominaæ o zaszczepionym
podczas ŒDM ziarnie, które mu-
simy w sobie ca³y czas pielêgno-
waæ. Niech te okruchy i pere³ki,
które z Bo¿¹ pomoc¹ otrzymali-
œmy pozostan¹ w nas jak najd³u-
¿ej czego sobie i Wam ¿yczê.

Adam Kowalczyk
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Mimo niesprzyjaj¹cej pogody
w sobotê 8 paŸdziernika metro-
politalne sanktuarium Matki Bo-
¿ej Dolnoœl¹skiej Stra¿niczki Wia-
ry Œwiêtej w Bardzie Œl¹skim roz-
kwit³o tysi¹cami ró¿. Na IV Ar-
chidiecezjaln¹ Pielgrzymkê Cz³on-
ków ¯ywego Ró¿añca przyby³o
ponad 3000 osób z parafialnych
ró¿ ró¿añcowych.

Przyjechali duszpasterze – 47
kap³anów którzy, wraz z bp. An-
drzejem Siemieniewskim, konce-
lebrowali Mszê œw. w bardzkiej
bazylice, przed cudown¹ figur¹
Matki Bo¿ej, któr¹ przed 50 laty
koronowa³ ksi¹dz arcybiskup Bo-
les³aw Kominek (póŸniejszy kar-
dyna³). Pielgrzymka ta mia³a w tym
roku szczególne znaczenie, ponie-
wa¿ koñczy³a uroczystoœci roczni-
cy koronacji a jednoczeœnie by³a
jednym z etapów duchowych przy-
gotowañ do obchodów Roku Fa-
timskiego i 100-lecia objawieñ
Matki Bo¿ej w Fatimie. Z naszej
parafii tak¿e wyruszy³a liczna gru-
pa cz³onków ró¿ ró¿añcowych
wraz z ksiêdzem proboszczem.

Wszystkich przyby³ych powita³
kustosz sanktuarium, redemptory-
sta o. Miros³aw Grakowicz. Opo-
wiedzia³ nam o najnowszych ba-
daniach figury Matki Bo¿ej, które
przynios³y sensacyjne odkrycie.
Okaza³o siê, ¿e jest to najstarsza
drewniana rzeŸba sakralna w Pol-
sce. Czas powstania datuje siê na
rok 1011 (+/- 26 lat). Jest wy-
konana z drewna lipowego, któ-
re jest materia³em wra¿liwym na
czynniki zewnêtrzne i szybko de-
graduje siê w œrodowisku. W trak-
cie prac konserwatorskich wyko-
nano seriê zdjêæ RTG i potwier-
dzono brak jakichkolwiek œladów
szkodników. Jest to o tyle niezwy-

k³e, ¿e drewniany o³tarz i organy
pomimo systematycznej konser-
wacji s¹ nieustannie przez nie ata-
kowane. Wiadomoœæ telefoniczn¹
o wynikach badañ o. Miros³aw
otrzyma³ w przeddzieñ uroczysto-
œci 1050 rocznicy Chrztu Polski
obchodzonych w GnieŸnie.

W kazaniu bp Siemieniewski
mówi³ o piêknie modlitwy ró¿añ-
cowej, o jej niezwyk³ej sile i ta-
jemnicy. T³umaczy³ jej ewangelicz-
ne znaczenie i przytacza³ listy œw.
Jana Paw³a II.

Po Mszy œw. wierni tradycyj-
nie oddali ho³d Maryi poprzez
uca³owanie cudownej figury, któ-
ra na tê okolicznoœæ zosta³a znie-
siona z o³tarza g³ównego. Matka
Bo¿a z Dzieci¹tkiem siedzi na tro-
nie, a na jej twarzy jawi siê deli-
katny uœmiech, dlatego nazywa-
na jest Uœmiechniêt¹ Madonn¹.
W podstawie figurki s¹ relikwia-
rze z cz¹stk¹ domku loretañskie-
go oraz œwiêtych: Alfonsa, Kle-
mensa i Gerarda.

Mimo deszczu pielgrzymi czuli
siê w Bardzie wspaniale. Ugosz-

czeni gor¹c¹ kaw¹ i herbat¹ swoj¹
obecnoœci¹ dali œwiadectwo wiary
i wiernoœci. Szczególnie cieszy³ na
pielgrzymce widok dzieci i m³odzie-
¿y. Wyj¹tkowo w tym roku ze
wzglêdu na padaj¹cy deszcz mo-
dlitwa ró¿añcowa odprawiona zo-
sta³a w sanktuarium a nie id¹c szla-
kiem kaplic ró¿añca œwiêtego.
Najwidoczniej taka by³a wola Ma-
ryi, aby adorowaæ J¹ na modlitwie
ró¿añcowej wpatruj¹c siê w Jej
cudowne oblicze.

Uœwiadamiaj¹c sobie to, ¿e ko-
ronacja zosta³a dokonana w roku
1966 podczas obchodów Tysi¹c-
lecia Chrztu Polski oraz fakt, i¿ fi-
gura powsta³a zaledwie kilkanaœcie
lub kilkadziesi¹t lat po tym histo-
rycznym wydarzeniu, mo¿emy
mieæ pewnoœæ, ¿e Matka Bo¿a –
Stra¿niczka Wiary czuwa nad na-
rodem polskim.

Przyjmuje siê, ¿e przez Bardo
przeje¿d¿a³a zd¹¿aj¹ca do Gniezna
czeska ksiê¿niczka D¹brówka, ¿ona
Mieszka I. Na przestrzeni tych lat
Matka Bo¿a goœci³a u siebie wielu
s³awnych pielgrzymów. Niektórzy
historycy przypuszczaj¹, ¿e przez
Bardo prowadzi³a trasa œw. Woj-
ciecha, kiedy jecha³ na Pomorze,
by nawracaæ Prusów. Z ca³¹ pew-
noœci¹ pielgrzymowa³ tu œw. Otto
z misj¹ na Pomorze Szczeciñskie.
W 1417 roku do Barda zawita³
W³adys³aw Jagielloñczyk udaj¹cy
siê do Pragi, by obj¹æ tron czeski.
Sanktuarium Matki Bo¿ej Bardz-
kiej odwiedzi³ kardyna³ Stefan
Wyszyñski oraz Józef Glemp. We
wrzeœniu 1954 roku by³ w Bar-
dzie ks. Karol Wojty³a.

Dorota i Tomasz B¹kowscy

RÓ¯ANA PIELGRZYMKA
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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 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
listopad

Ogólna
Aby kraje, które przyjmuj¹

wielk¹ liczbê uchodŸców
i uciekinierów, by³y wspierane
w swoim wysi³ku solidarnoœci.

Misyjna
Aby w parafiach kap³ani

i wierni œwieccy wspó³pracowali
w s³u¿bie wspólnoty, nie ulega-
j¹c pokusie zniechêcenia.

Regulamin cmentarza parafialnego
pw. œw. Wawrzyñca

we Wroc³awiu-¯ernikach

1) Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca we Wroc³awiu-¯ernikach.

2) Cmentarz Parafialny jest miejscem ciszy, modlitwy, zadumy, jak
równie¿ wyrazem szacunku dla zmar³ych i œwiadectwem wiary w ¿ycie
pozagrobowe. Na cmentarzu nale¿y wiêc zachowaæ spokój i uszano-
waæ œwiêtoœæ tego miejsca.

3) Na terenie cmentarza zabronione jest:
- zak³ócanie ciszy, porz¹dku i powagi miejsca;
- przebywanie w stanie nietrzeŸwym i spo¿ywanie napojów alko-

holowych;
- palenie papierosów;
- wprowadzanie psów, kotów i innych zwierz¹t;
- je¿d¿enie rowerem oraz wje¿d¿anie pojazdami mechanicznymi;
- samowolne ustawianie ³awek, ogrodzeñ;
- samodzielnie usuwanie krzewów, drzew, sadzenie drzew;
- prowadzenie dzia³alnoœci handlowej i innych czynnoœci narusza-

j¹cych powagê tego miejsca.
4) Nale¿y uzyskaæ zgodê administratora na wszelkie prace prowa-

dzone na cmentarzu, np.:
- ekshumacjê zw³ok* lub przeniesienie do innego grobu;
- remont pomnika (naprawa, wymiana p³yty, tablicy);
- budowê nowego pomnika, projekt nagrobka, pomnika;
- budowê ³awek, kwietników, elementów zdobniczych przy grobie;
- likwidacjê grobu.
5) Obowi¹zkowe jest wnoszenie op³aty rocznej na utrzymanie cmen-

tarza. Op³atê mo¿na wnosiæ w zakrystii lub kancelarii parafialnej**.
6) Na terenie cmentarza znajduj¹ siê groby ziemne. Zgodnie z Roz-

porz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w spra-
wie wymagañ, jakie musz¹ spe³niaæ cmentarze, groby i inne miejsca
pochówku zw³ok i szcz¹tków (Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.) grób
ziemny stanowi dó³ w ziemi, do którego sk³ada siê trumnê ze zw³oka-
mi lub urnê i zasypuje ziemi¹.

7) Zabrania siê zaœmiecania cmentarza. Odpady i œmieci mog¹ byæ
sk³adowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.

* Ekshumacja zw³ok i szcz¹tków powinna odbywaæ siê we wcze-
snych godzinach porannych w okresie od 16 paŸdziernika do 15
kwietnia z zachowaniem wymagañ sanitarnych w tym zakresie. Do-
puszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji poza ww. terminem za
zgod¹ Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

** Wp³at mo¿na dokonywaæ tak¿e na bankowe konto Parafii
z dopiskiem „na utrzymanie cmentarza”. Nr konta:

32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

Serdecznie dziêkujemy wszystkim reguluj¹cym op³aty na utrzyma-
nie cmentarza.



GAZETKA DLA WSZYSTKICH 7

NABO¯EÑSTWA WYPOMINKOWEw intencji zmar³ych
Czwartek, 3 listopada, godz. 1730

ul.Grabowa, Bukowa, Bia³odrzewna, Udzieli
Pi¹tek, 4 listopada, godz. 1730

ul. Trójk¹tna, Lewa, Objazdowa
Sobota, 5 listopada, godz. 1730

ul. Berberysowa, Osiniecka, Komeñskiego,
Ketlinga

Niedziela, 6 listopada, godz. 1730

ul. Skrzetuskiego, Kmicica, ¯ernicka, Przednia

Poniedzia³ek, 7 listopada, godz. 1730

ul. Zag³oby, Kordeckiego,
RoŸdzieñskiego, Rezedowa,
Strachowicka, Kiemliczów

Wtorek, 8 listopada, godz. 1730

ul. Rumiankowa, Gdacjusza
Œroda, 9 listopada, godz. 1730

Inne ulice, wypominki bez adresów

Przyk³adowe pos³ugi ministranckie
Choralista
Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ choralisty jest dawanie

znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjœcia z za-
krystii, trzykrotnie dzwoni¹c dzwonkiem, który wisi
przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong
i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii (przed
i po Przygotowaniu Darów, przed i po Przeistocze-
niu oraz podczas niego w odpowiednich momen-
tach, oraz po Baranku Bo¿y i tu¿ przed Komuni¹
œw.).

Ministrant Œwiat³a
Do obowi¹zków ministrantów œwiat³a nale¿y no-

szenie œwiec podczas procesji oraz w czasie odczy-
tywania Ewangelii.

Ministrant Ksiêgi
Odpowiedzialny jest za wszelkie ksiêgi liturgicz-

ne u¿ywane podczas Mszy Œwiêtej oraz nabo¿eñstw.
Przed liturgi¹ do jego obowi¹zków nale¿y zazna-
czenie odpowiednich czytañ w lekcjonarzu, przygo-
towanie Ewangeliarza oraz Msza³u. Podczas Mszy
Œwiêtej podaje Msza³ kap³anowi sprawuj¹cemu Eu-
charystiê. Musi wiêc znaæ dok³adnie uk³ad i rozmiesz-
czenie tekstów.

Ministrant S³owa Bo¿ego – Lektor
Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma

Œwiêtego, z wyj¹tkiem Ewangelii. Mo¿e równie¿ po-
dawaæ intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema
kantora (psa³terzysty), mo¿e równie¿ wykonaæ psalm

miêdzy czytaniami i œpiew przed Ewangeli¹.
Ministrant O³tarza
Najwa¿niejszym zadaniem ministranta o³tarza jest

s³u¿enie kap³anowi przez przynoszenie i podawanie
darów oraz wczeœniejsze ich przygotowanie.

Ministrant Kadzid³a
Do spe³niania tej funkcji potrzebnych jest zawsze

dwóch ministrantów. Jeden z nich to turyferariusz.
Podczas liturgii podaje kap³anowi trybularz do oka-
dzenia lub sam dokonuje okadzenia, np. podczas
b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem. Dba
równie¿ o czystoœæ trybularza i zajmuje siê rozpala-
niem wêgielków. Drugi ministrant to nawikulariusz.
Odpowiedzialny jest za ³ódkê, w której znajduje siê
kadzid³o, i dba o to, aby nigdy go nie zabrak³o.

Ministrant Krzy¿a (krucyferariusz) jak sama na-
zwa wskazuje, ministrant pe³ni¹cy tak¹ funkcje jest
odpowiedzialny za krzy¿ u¿ywany podczas procesji.
Najwa¿niejsz¹ pos³ug¹ jest noszenie krzy¿a podczas
procesji czy te¿ Drogi Krzy¿owej. Wielki Pi¹tek jest
dniem szczególnej pos³ugi ministrantów krzy¿a.

Jak z tego krótkiego opisu widaæ do pos³ugi mi-
nistranckiej w czasie liturgii potrzeba wiele osób.
Dlatego zachêcamy ch³opców do wst¹pienia w sze-
regi ministrantów.

W naszej parafii zbiórki odbywaj¹ siê
dla ministrantów i lektorów

– pi¹tek godz. 1830.
dla kandydatów – sobota godz. 1000

Liturgiczna s³u¿ba o³tarza
Ministrant (³ac. ministrare – s³u¿yæ, pos³ugiwaæ, pomagaæ) – osoba pos³uguj¹ca w liturgii, najczêœciej

w czasie sprawowania Eucharystii, a tak¿e nabo¿eñstw poza Msz¹ œwiêt¹. Nazwa obejmuje zarówno
konkretn¹ funkcjê wykonywan¹ podczas liturgii jak i sta³¹ pos³ugê wykonywan¹ najczêœciej przez ch³op-
ców lub m³odzie¿ mêsk¹.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. CECYLIA(? – ok. 230)

Oto jedna z najbardziej zna-
nych i zagadkowych Œwiêtych.
Jest patronk¹ muzyki koœcielnej,
choæ nikt w³aœciwie nie wie, na
jakim gra³a instrumencie. Jedni
twierdz¹, ¿e na harfie, inni ze na
organach wodnych, które – choæ
skonstruowane jeszcze przed na-
rodzeniem Chrystusa – w Rzymie
ci¹gle nale¿a³y do rzadkoœci. Dla-
czego? Bo stanowi³y przedmiot
zbytku. W œwi¹tyniach po-
jawi³y siê dopiero w VII wie-
ku, czyli czterysta lat po
œmierci Cecylii. Poniewa¿
jednak rodzice Cecylii po-
chodzili ze znakomitego
rzymskiego rodu i byli nie-
zwykle zamo¿ni, mo¿liwoœci
takiej wykluczyæ siê nie da.
Z pewnoœci¹ potrafi³a nato-
miast piêknie œpiewaæ. Roz-
modlona i rozœpiewana by³a
tak¿e jej dusza. A licznym
talentom, jakie posiada³a, to-
warzyszy³y liczne cnoty. Ro-
dzice zapewnili jej staranne
wychowanie i wykszta³cenie.
Zatroszczyli siê tak¿e
o mê¿a. Mia³ nim byæ Wale-
rian. M³ody, bogaty, na sta-
nowisku. Jednym s³owem:
idea³. Lecz Cecylia… Krêci-
³a nosem? Wiesz, by³a chrze-
œcijank¹, a on poganinem.
Poza tym z³o¿y³a Bogu œlub
czystoœci, a to wyklucza³o za-
m¹¿pójœcie. Powiedzia³a
zreszt¹ o tym rodzicom, ale

oni uznali to za wymówkê i zmu-
sili j¹ do poœlubienia Waleriana.
Ten okaza³ siê na szczêœcie ca³-
kiem w porz¹dku. Nie tylko zgo-
dzi³ siê ¿yæ z Waleri¹ jak brat
z siostr¹, ale jeszcze tak pokocha³
Chrystusa, ¿e postanowi³… Przy-
j¹æ Chrzest? W³aœnie. Ochrzci³ siê
równie¿ jego brat Tyburcjusz oraz
kilku ich przyjació³. Razem stali
siê szybko œwietn¹ wspólnotow¹

paczk¹. ¯yli jak pierwsi chrzeœci-
janie, wszystko mieli wspólne.
Dobra, jakie posiadali, rozdali ubo-
gim. Przede wszystkim jednak g³o-
sili Dobr¹ Nowinê o Królestwie
Bo¿ym. Wymaga³o to niezwyk³ej
odwagi, gdy¿ chrzeœcijanie byli
w tym czasie… Przeœladowani?
Otó¿ to. Wszyscy troje – Cecylia,
Walerian i Tyburcjusz – zostali
pewnego dnia aresztowani. Tor-

turowano ich, a nastêpie
œciêto mieczem. Podobno
¿o³nierze, zachwyceni urod¹
Cecylii, namawiali j¹, by wy-
rzek³a siê wiary i ratowa³a
¿ycie, lecz ona by³a nieprze-
jednana. To wprawi³o ich
w tak wielkie zdumienie, ¿e
wkrótce po jej œmierci wielu
z nich – tak¿e zosta³o chrze-
œcijanami!

W hymnie do œw. Cecylii
s¹ takie s³owa: Kto chce
Bogu œpiewaæ godnie, kto
Jezusa pragnie czciæ, niech
zapali cnót pochodnie, œwiê-
tych wzorem zacznie ¿yæ…

A jak to jest u ciebie
z tymi pochodniami?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

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

KUPON – krzy¿ówka listopadowa

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 18 listopada 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, 18 listopada).

Losowanie nagród w niedzielê 20 listopada, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Dzisiejsze has³a w krzy¿ówce s¹ zwi¹zane z obchodami œwi¹t Wszystkich Œwiêtych i Dnia Zadusznego.
Odgadnij ich znaczenie i wpisz do krzy¿ówki. Je¿eli nie zrozumiesz znaczenia niektórych okreœleñ, to
zapytaj o nie kogoœ doros³ego. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1. Lampka zapalana na grobie.
2. Odmawiana za zmar³ych.
3. Na niej og³oszenie o œmierci i pogrzebie.
4. Forma b³agalnej modlitwy za zmar³ych.
5. W œwiecy – zapalasz go.
6. Mo¿na go uzyskaæ – ca³kowity lub czêœciowy.
7. Budowla sakralna na cmentarzu.
8. Komunalny lub parafialny.
9. Najczêœciej nisza wykopana w ziemi,
w której sk³adane s¹ szcz¹tki doczesne
podczas pogrzebu.
10. Do zapalania zniczy.
11. Zdobi grób.
12. ¯ród³o œwiat³a z parafiny lub wosku
pszczelego.
13. Po ³acinie: morus lub exitus letalis
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INTENCJE MSZALNE
1 listopada, wtorek – uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych                                                                                                 *

800 ++ Cz³onkinie Ró¿y Matki Bo¿ej Pocieszenia
900 ++ Zofia, Ewa, Leon, Bronis³aw (m) Jankowscy; ++ Irena, W³odzimierz, Micha³ P³omiñscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Stanis³aw (m) Hreczuch
1200 ++ Jan, Rozalia Janiszewscy; + Zdzis³awa (f), Jackiewicz; ++ z rodziny
1500 Msza œwiêta za zmar³ych
1800 + Mieczys³aw Drahan

2 listopada, œroda – wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych                                                                                    *
900 W intencji Parafian
1500 Msza œwiêta za zmar³ych
1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy

3 listopada, czwartek                                                                                                                                                           *
900 ++ Rodzice: Tadeusz i Regina
1800 WYPOMINKI

4 listopada, pi¹tek – wspomnienie œw. Karola Boromeusza, biskupa                                                                           *
900 ++ Janusz, Mieczys³aw (m)
1800 1) WYPOMINKI; 2) Ró¿a œwiêtego Symeona

5 listopada, sobota                                                                                                                                                           *
900 ++ Cz³onkinie Ró¿y MB Niepokalanie Poczêtej: Leokadia, Paulina, Kazimiera, Janina, Witolda (f), Stanis³awa (f), Helena
1800 WYPOMINKI

6 listopada, 32 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                *
800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander W³adyka
900 + Mariola Kuziak – 12 rocznica œmierci; ++ z rodziny Kuziak
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jakuba Lendra z okazji 8. rocznicy urodzin
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Nikoli Jurgi z okazji 6. rocznicy urodzin
1200 + Barbara Kasprzak
1800 WYPOMINKI
2000 W intencji Parafian

7 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                  *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zuzanny PaŸdzior z okazji 2. rocznicy urodzin
1800 WYPOMINKI

8 listopada, wtorek
900 + Czes³aw (m) Butkowski; ++ Marta, Jan Jaskólscy
1800 WYPOMINKI

9 listopada, œroda – Rocznica poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej                                                                           *
900

1800 WYPOMINKI
10 listopada, czwartek – wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a                                                 *

900

1800

11 listopada, pi¹tek – wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa                       *
800

900 + Maria Mazurek; + Longin Mazurek; ++ z rodzin Mazurek i Bia³odziej
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200 W intencji Ojczyzny
1800

12 listopada, sobota – wspomnienie œw. Jozafata, biskupa i mêczennika                                                                     *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo oraz opiekê Matki Bo¿ej dla Renaty
1800 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Weroniki i £ukasza w 1. r. œlubu oraz Bo¿eny i Adama w 30. r. œlubu

13 listopada, 33 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                                         *
800 + Helena Po³udniak
900 + Emilia Stanis³awska; ++ Pelagia, Ignacy Stanis³awscy; + Czes³aw (m) Broda; + Kazimiera Bednarek
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Boles³aw (m) – 10 rocznica œmierci; ++ Józefa (f), Wojciech Z¹bek
1200 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Doroty z okazji urodzin
1800 ++ z rodzin Kiser i Turkiewicz
2000 + Ewa Œwirska – Lorenc; ++ z rodzin Œwirskich, Gan i Lorenc

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 listopada
(czwartek)

po Mszy œw. na godz. 1800
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14 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                    *
900 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mariana z okazji 65. rocznicy urodzin

15 listopada, wtorek                                                                                                                                                               *
900

1800 + Piotr Pyrc – 13 rocz. œmierci; ++ Jan, Helena Pyrc; ++ Antoni, Marianna Kotwica; + Tomasz Wieczorek; ++ z rodziny
16 listopada, œroda                                                                                                                                                               *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
17 listopada, czwartek – wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej                                                                                      *

900

1800 + Józef (m), Józefa (f), Maria, Franciszek (m), W³adys³aw (m); ++ Antonina, Piotr; ++ z rodzin Chrz¹szcz i Michniak
18 listopada, pi¹tek – wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy                                                                       *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Emilii Prochorowicz z okazji 11. urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla Rodziców i Brata
19 listopada, sobota – wspomnienie œw. Salomei, dziewicy                                                                                                  *

900

1800 + Stanis³awa (f) Ruszczyk – 3 rocznica œmierci; ++ Kazimierz, Mariusz, Petronela, Stanis³aw (m) Ruszczyk; ++ Marianna,
    W³adys³aw (m) WoŸniak

20 listopada, niedziela – uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata                                                                       *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 + Bronis³awa (f) Gu³owska – 1 rocznica œmierci
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Feliks Wrona; + Ma³gorzata Je¿ewska
1200

1800 ++ Grzegorz, Antoni Jarych
2000 W intencji Parafian

21 listopada, poniedzia³ek – Ofiarowanie NMP                                                                                                                   *
900

1800 Ró¿a œwiêtego Symoena
22 listopada, wtorek – wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy                                                                         *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo i dary Ducha Œwiêtego dla Wojciecha z okazji 10. rocznicy urodzin
23 listopada, œroda                                                                                                                                                         *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
24 listopada, czwartek – wspomnienie œw. mêczenników: Andrzeja Dung-Lac, kap³ana i Towarzyszy                            *

900

1800 + Zofia Otmianowska – 1 rocznica œmierci
25 listopada, pi¹tek                                                                                                                                                          *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo, dary Ducha Œwiêtego i opiekê Matki Bo¿ej dla Katarzyny
26 listopada, sobota                                                                                                                                                                *

900

1800 + Micha³ Bernad – 12 rocz. œmierci; + Stanis³aw (m) Szyszko – 20 rocznica œmierci; ++ z rodzin Bernad, Szyszko i Mazur
27 listopada, I niedziela Adwentu                                                                                                                                                      *

800 + Helena Po³udniak
900 ++ Leon, Helena; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z rodziny
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Jerzy Prochorowicz; ++ z rodzin Prochorowicz i Rogaczewskich
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Wac³aw (m), Tadeusz Grzelec; ++ z rodziny Grzelec
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Paw³a w 40. rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego i rodziny

28 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800

29 listopada, wtorek                                                                                                                                                            *
900

1800

30 listopada, œroda – œwiêto œw. Andrzeja, Aposto³a                                                                                                            *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W paŸdzierniku przez sakrament

Chrztu œwiêtego do wspólnoty
parafialnej zosta³y przyjête dzieci:

Jagoda WIELOGÓRSKA
Antonina FIRLIT
Otylia STARZYCKA
Bruno STÊPIÑSKI
Nela JAKUBEK
Milena MARUSZCZAK
Stanis³aw WANKAT
Wiktoria £ADYÑSKA
Ryszard SZWAJA

W paŸdzierniku zmarli

+ Tadeusz GÓRSKI
+ Taisa WIÊZNOWSKA
+ Zofia ZIELIÑSKA
+ Zofia BIL
+ W³odzimierz FARON
+ W³adys³aw STRASZKO
+ Zdzis³aw TOMASZEWSKI

Módlmy siê o Niebo dla nich.GRUPA BIBLIJNA
Wszystkich chêtnych

zapraszamy na spotkania
w czwartki godz. 1900

do sali na plebanii

Nasza parafia po raz kolejny wydaje
Kalendarz Parafialny. Pieni¹dze zebra-
ne podczas jego rozprowadzania bêd¹,
jak co roku, przeznaczone na remont na-
szego koœcio³a – odbudowê kruchty.

Nie podajemy ceny Kalendarza. Ka¿-
dy jednak mo¿e go mieæ, wystarczy ofia-
rowaæ ile kto mo¿e. Popularnie mówimy
„co ³aska”, ale dla ka¿dego z nas bêdzie
to inna kwota.

W oczach Bo¿ych wdowi grosz jest wiê-
cej wart ni¿ z³oto bogacza. Wsparcie fi-
nansowe remontu jest bardzo wa¿ne –
wszystkich jednak prosimy do modlitwê
w intencji remontu.
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