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Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Dziœ chcia³bym zestawiæ chrze-
œcijañsk¹ nadziejê z rzeczywisto-
œci¹ œmierci, któr¹ nasza wspó³-
czesna cywilizacja sk³onna jest
coraz bardziej eliminowaæ. W ten
sposób, gdy przychodzi œmieræ, do
tych którzy s¹ blisko nas, lub do
nas samych okazuje siê, ¿e jeste-
œmy nieprzygotowani, pozbawie-
ni nawet „alfabetu” odpowiednie-
go, by nakreœliæ sensowne s³owa
wokó³ jej tajemnicy, która mimo
wszystko trwa. A jednak pierw-
sze znaki ludzkiej cywilizacji prze-
nikniête s¹ w³aœnie t¹ tajemnic¹.
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e cz³owiek
urodzi³ siê z kultem œmierci.

Inne cywilizacje, wczeœniejsze
od naszej, mia³y odwagê spojrzeæ
jej w twarz. By³o to wydarzenie
opowiadane przez starszych no-
wym pokoleniom jako nieuchron-
na rzeczywistoœæ, która zmusza³a
cz³owieka do ¿ycia dla czegoœ ab-
solutnego. Psalm 90 mówi: Na-
ucz nas liczyæ dni nasze, abyœmy
osi¹gnêli m¹droœæ serca (w. 12).
S³owa te przenosz¹ nas ku zdro-
wemu realizmowi, odrzucaj¹c uro-
jenie wszechmocy. Jesteœmy „zni-
komymi”, mówi inny psalm (por.
89, 48); nasze dni szybko mijaj¹:
gdybyœmy nawet ¿yli sto lat, to

PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Wiara chrzeœcijan

oœwietla tajemnicê œmierci

w koñcu wydadz¹ siê
one nam jakby tchnie-
niem. Wiele razy s³ysza-
³em osoby starsze, któ-
re mówi³y, ¿e ¿ycie mi-
nê³o jak tchnienie.

Zatem œmieræ ukazu-
je nasze ¿ycie. Pozwala nam od-
kryæ, ¿e nasze akty pychy, gnie-
wu i nienawiœci by³y marnoœci¹.
Widzimy, ¿e nie doœæ kochaliœmy
i nie szukaliœmy tego, co by³o istot-
ne. I przeciwnie, widzimy to, co
zasialiœmy naprawdê dobrego:
ukochani, dla których siê poœwiê-
ciliœmy, a którzy teraz troszcz¹ siê
o nas.

Jezus oœwieci³ tajemnicê naszej
œmierci. Swoj¹ postaw¹ pozwala
nam byœmy czuli siê smutni, gdy
odchodzi droga nam osoba. Wzru-
szy³ siê g³êboko przy grobie £aza-
rza, i zap³aka³ (J 11, 35). Czuje-
my, ¿e w tej swojej postawie Je-

zus jest nam bardzo bliski, ¿e jest
naszym bratem. On op³akiwa³
swego przyjaciela, £azarza.

Zatem Jezus modli siê do Ojca,
Ÿród³a ¿ycia i nakazuje £azarzowi
wyjœæ z grobu. I tak siê dzieje. Na-
dzieja chrzeœcijañska czerpie z ta-
kiej postawy, jak¹ Jezus podejmu-
je wobec ludzkiej œmierci: jeœli jest
ona obecna w stworzeniu, to jest
ona szram¹, która oszpeca Bo¿y
plan mi³oœci, a Zbawiciel chce
z niej nas wyleczyæ.

W innym miejscu Ewangelie
mówi¹ o pewnym ojcu, który mia³
bardzo chor¹ córkê, i zwróci³ siê
z wiar¹ do Jezusa, aby j¹ ocali³
(por. Mk 5, 21-24.35-43). Nie
ma bardziej wzruszaj¹cej postaci,
ni¿ ojciec lub matka, których dziec-
ko jest chore. I Jezus natychmiast
poszed³ razem z tym cz³owiekiem,
który nazywa³ siê Jair. W pew-
nym momencie przyszed³ ktoœ
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z domu Jaira, aby powiedzieæ, ¿e
dziewczynka jest martwa i ¿e nie
trzeba ju¿ trudziæ Nauczyciela. Ale
Jezus mówi do Jaira: Nie bój siê,
wierz tylko! (Mk 5, 36). Jezus
wie, ¿e ten cz³owiek ma pokusê,
by zareagowaæ gniewem i roz-
pacz¹, i zaleca jemu, by strzeg³
ma³ego p³omyka, zapalonego
w jego sercu: wiary. Nie bój siê,
utrzymuj tylko zapalony ten p³o-
mieñ! A potem, gdy dotarli do
domu, obudzi dziewczynkê ze
œmierci i zwróci j¹ ¿yw¹ jej bli-
skim.

Jezus stawia nas na tej „grani”
wiary. Marcie p³acz¹cej z powo-
du œmierci brata £azarza przeciw-
stawia œwiat³o dogmatu: Ja jestem
zmartwychwstaniem i ¿yciem.
Kto we Mnie wierzy, choæby
i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto
¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki. Wierzysz w to? (J 17,
25-26). Te s³owa Jezus powtarza
ka¿demu z nas, za ka¿dym razem,

gdy œmieræ rozrywa tkaninê ¿ycia
i uczuæ. W grê wchodzi tutaj ca³a
nasza egzystencja, miêdzy stokiem
wiary a urwiskiem lêku. Nie je-
stem œmierci¹, Ja jestem zmar-
twychwstaniem i ¿yciem, czy wie-
rzysz w to? Czy wierzysz w to? –
pyta Jezus. Czy my wierzymy
w to?

Wszyscy jesteœmy mali i bezrad-
ni w obliczu tajemnicy œmierci.
Jednak¿e jak wielk¹ ³ask¹ jest to,
jeœli w owej chwili strze¿emy
w sercu p³omienia wiary! Jezus
weŸmie nas za rêkê, tak jak wzi¹³
za rêkê córkê Jaira i powtórzy
znowu: Talitha kum, dziewczyn-
ko, mówiê ci, wstañ! (Mk 5, 41).
Powie to nam, ka¿demu z nas:
Wstañ, powstañ z martwych!

Zachêcam was teraz do przy-
mkniêcia mo¿e oczu i pomyœlenia
o tej chwili, kiedy przyjdzie na nas
œmieræ. Niech ka¿dy z nas pomy-
œli o swojej œmierci. Niech sobie
wyobrazi tê chwilê, która przyj-

dzie, kiedy Jezus weŸmie nas za
rêkê i powie nam przyjdŸ, przyjdŸ
do Mnie! Wstañ! Wtedy skoñczy
siê nadzieja a nastanie rzeczywi-
stoœæ. Rzeczywistoœæ ¿ycia. Dobrze
siê zastanówcie: sam Jezus przyj-
dzie do ka¿dego z nas i weŸmie
nas za rêkê ze swoj¹ czu³oœci¹
³agodnoœci¹ i mi³oœci¹. I niech ka¿-
dy powtórzy w swym sercu s³owa
Jezusa: Wstañ, przyjdŸ! Wstañ,
powstañ z martwych!

To jest nasza nadzieja w obli-
czu œmierci. Dla ludzi wierz¹cych
s¹ to drzwi, które otwieraj¹ siê
ca³kowicie. Dla w¹tpi¹cych jest to
szczelina œwiat³a, które s¹czy siê
z otworu, który nie zamkn¹³ siê
ca³kowicie. Ale dla nas wszystkich
bêdzie ³ask¹, kiedy to œwiat³o nas
oœwieci. Dziêkujê.

18 paŸdziernika 2017,
audiencja ogólna,

Watykan, Plac Œw. Piotra

Podczas drogi powrotnej do
Polski, z podró¿y szlakiem Sank-
tuariów Maryjnych, jedna z na-
szych pielgrzymkowych sióstr
opowiedzia³a w autokarze o swo-
ich doœwiadczeniach zwi¹zanych
z szerzeniem kultu Cudownego
Medalika. Zapewne wielu z nas
s³ysza³o o tym medaliku, albo go
ma i z wielk¹ czci¹ nosi na szyi.
Pocz¹tkowo w skupieniu s³ucha-
³am tego, co mówi, jednak bar-
dzo szybko od¿y³y wspomnienia
sprzed kilku lat.

Moja siostra Asia, chora na
nowotwór koœci z przerzutami do
mózgu, by³a w stanie wymagaj¹-
cym ca³odziennej opieki. Razem
z mam¹ czuwa³yœmy przy niej.
Któregoœ dnia, Cudowny Meda-

MATKA BARDZO POTRZEBNA
lik, który mama nosi³a na szyi,
spad³ z szyi na jej rêce. Zdziwio-
ne, obejrza³yœmy medalik i ³añcu-
szek, który nadal wisia³ na swoim
miejscu. £añcuszek zapiêty,
wszystkie ogniwa ³añcuszka i me-
dalika – ca³e. Nigdzie ¿adnego ro-
zerwania, rozciêcia albo pêkniê-
cia. Nie rozumiej¹c tej sytuacji,
mama odpiê³a ³añcuszek, naniza-
³a na niego medalik i ponownie
zawiesi³ sobie na szyi. Zapomnia-
³yœmy o tym zdarzeniu. Nied³ugo
potem, podczas kolejnego czuwa-
nia, medalik ponownie jakimœ nie-
zrozumia³ym sposobem „odpi¹³”
siê z ³añcuszka. Tym razem spad³
na ³ó¿ko, na którym le¿a³a moja
siostra. Mama i ja pomyœla³yœmy
o tym samym – ten medalik jest

Asi bardzo potrzebny. Ze ³zami
w oczach mama odpiê³a ³añcu-
szek, naniza³a na niego medalik z
wizerunkiem Maryi i zapiê³a go na
szyi Asi. Kilka dni póŸniej Asia
odesz³a.

Dzisiaj przeczyta³am zdanie
„Cudowny Medalik – pomoc w
drodze do nieba”.

Uczestniczka pielgrzymki
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Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA – LIZBONA
Lizbona, to kolejne miasto na

naszym pielgrzymkowym szlaku.
Jestem nim niezmiernie zachwy-
cona. Jego malowniczym po³o¿e-
niem, zabytkami i ogólnie wszyst-
kim, co siê tam znajduje. Lizbona
jest stolic¹ Portugalii i le¿y na sied-
miu wzgórzach rozci¹gaj¹cych siê
u stóp Sierra de Sintra, przy uj-
œciu rzeki Tag. Miasto zachwyca
swoj¹ bogat¹ histori¹, nie-
powtarzaln¹ architektur¹
i wspania³ymi widokami
rozci¹gaj¹cymi siê z licz-
nych punktów widoko-
wych. Jej melancholijny
urok i wyj¹tkowy charak-
ter przyci¹ga turystów. Im-
ponuj¹ce wra¿enie sprawia
widok na miasto z zamku
œw. Jerzego.

W pobli¿u ujœcia rzeki
Tag do Oceanu Atlantyc-
kiego, le¿y jedna z najbar-
dziej znanych i najczêœciej
odwiedzanych dzielnic
miasta – Santa Maria de
Belem (Œwiêta Maria z Be-
tlejem). Tu w czasach daw-
nej œwietnoœci Portugalii
mieœci³ siê g³ówny port
miasta. Tutaj tak¿e, u uj-
œcia rzeki, wznosi siê histo-
ryczna Terre de Belem
(Wie¿a Betlejemska), symbol z³o-
tego wieku epoki odkryæ geogra-
ficznych, a tak¿e potêgi morskiej
i militarnej Portugalii. Wie¿a zbu-
dowana na pocz¹tku XVI wieku
(1515-1521), strzeg³a wejœcia do
portu, a równoczeœnie odgrywa³a
rolê punktu obserwacyjnego i na-
wigacyjnego dla ¿eglarzy.

Inn¹ bardzo ciekaw¹ budowl¹,
któr¹ zwiedzaliœmy by³ monumen-
talny Pomnik Odkrywców. Jest on
jednym z najbardziej charaktery-
stycznych symboli miasta. Bardzo

mnie zainteresowa³. Jego budo-
wa, kszta³t, postacie, które na tym
pomniku siê znajduj¹ s¹ bardzo re-
alistyczne, wygl¹daj¹ jak ¿ywi lu-
dzie. Pomnik jest ogromny i
 kszta³tem przypomina statek. Ta
betonowa konstrukcja ma 52 me-
try wysokoœci i powsta³a ku czci
Portugalczyków, którzy w XV
i XVI wieku przyczynili siê do po-

wstania potêgi morskiej swojego
kraju. Centralne miejsce na jego
dziobie znajduje postaæ Henryka
¯eglarza, trzymaj¹cego w jednej
rêce model Karaweli a w drugiej
mapê œwiata. Tu¿ za nim umiesz-
czono ok. 30 postaci, które ode-
gra³y wa¿n¹ rolê w stuleciu wiel-
kich odkryæ, miedzy innymi: od-
krywca Indii Vasco da Gama, Fer-
dynand Magellan, Pedro Alvares
Cabral. Wœród postaci uwiecznio-
nych na pomniku jest tylko jedna
kobieta – królowa Filipa Lanca-

ster – matka Henryka ¯eglarza.
Pomnik Odkrywców mo¿na ogl¹-
daæ nie tylko z zewn¹trz. W jego
wnêtrzu znajduje siê wystawa, na
której, za pomoc¹ technik multi-
medialnych przedstawiono histo-
riê miasta. G³ówn¹ atrakcj¹ we-
wn¹trz pomnika jest jednak wjazd
na znajduj¹cy siê na szczycie ta-
ras sk¹d roztacza siê wspania³y

widok na dzielnicê Belem i za-
tokê. Zachêcam do ogl¹dania
tego piêknego miejsca, jak
równie¿ Klasztoru Hieronimi-
tów. Ta potê¿na, kamienna
budowla usytuowana jest
w niewielkiej odleg³oœci od
wie¿y Betlejemskiej i jest
jedn¹ z najwspanialszych
w Portugalii przyk³adów ar-
chitektury manueliñskiej.

Od 1834 roku klasztor po-
zostawa³ pod opiek¹ zakonu
œw. Hieronima i st¹d wywo-
dzi siê jego nazwa. Warto zo-
baczyæ ten klasztor. Polecam
tak¿e zwiedziæ jedn¹ z najbar-
dziej malowniczych dzielnic
Lizbony Alfama. Zbudowana
przez Maurów na urwistych
ska³ach, przez d³ugi czas by³a
centralnym punktem miasta.
Charakter tej dzielnicy nadali
muzu³manie, wznosz¹c bu-

dynki w niewielkich odleg³oœciach
od siebie. Alfama ma swój wyj¹t-
kowy, niepowtarzalny urok. Jest
oaz¹ spokoju. Czas p³ynie tu leni-
wie a charakter dzielnicy pozosta-
je niezmieniony od lat.

Polecam przeja¿d¿kê po urokli-
wych, w¹skich ulicach Lizbony
zabytkowym drewnianym tramwa-
jem, który ze zgrzytem kó³, z nie-
ma³ym trudem przemieszcza siê
malowniczymi zau³kami miasta.
Na obrze¿ach Alfamy, ponad Dol-
nym Miastem, góruje kamienna
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Katedra Se, jedna
z pierwszych budow-
li, jakie powsta³y
w Lizbonie po wy-
zwoleniu miasta
przez Alfonsa I Zdo-
bywcê spod w³adania
Maurów. W œwi¹ty-
ni tej zosta³ ochrzczo-
ny œw. Antoni Pa-
dewski (1195 r.). Bli-
sko katedry, w odle-
g³oœci zaledwie kilku-
dziesiêciu metrów na
zachód, wznosi siê
barokowy koœció³
pw. œw. Antoniego.
Œwi¹tynia zosta³a
wzniesiona dok³adnie
w miejscu gdzie sta³
dom, w którym w
1195 roku przyszed³
na œwiat œw. Antoni.

Na koniec pole-
cam Pasteis de Be-
lem – najs³ynniejsze
portugalskie ciastecz-

ka. Ka¿dy turysta
delektuje siê ich
smakiem. Oczywi-
œcie ja tak¿e w jed-
nej z kawiarni w Li-
zbonie zasmakowa-
³am tego specja³u.
Ciasteczko ma
kszta³t maleñkiej ba-
beczki nadziewanej
kremem budynio-
wym i posypanej cy-
namonem oraz cu-
krem pudrem. Jest
bardzo delikatne,
kruche i smaczne.
Ciasteczka te produ-
kowane s¹ w Lizbo-
nie od 1837 roku,
a pierwszymi ich
wytwórcami byli za-
konnicy z klasztoru
Hieronimitów.

Polecam wybraæ
siê do Lizbony
i spróbowaæ pyszne-
go ciasteczka.

Bo¿ena Dychus

Na pielgrzymkowym szlaku
dosz³am do wniosku, ¿e podjê³am
bardzo dobr¹ decyzjê wybieraj¹c
siê na t¹ dwutygodniow¹ piel-
grzymkê. Kiedy pó³ roku temu
zapisywa³am siê, by³am bardzo
szczêœliwa, ¿e pojadê do Fatimy,
Lourdes i innych miejsc œwiêtych.
Z chwil¹, gdy zbli¿y³ siê czas wy-
jazdu, moje zainteresowanie piel-
grzymk¹ zgas³o i tak myœla³am
sobie „nie pojadê, zrezygnuje, nie
mogê zostawiæ najbli¿szej rodziny
i pojechaæ w dalek¹ podró¿”. By³o
mi bardzo trudno, ka¿dego dnia
t³umaczy³am sobie, ¿e bêdzie do-
brze, ¿e sobie poradz¹. Postano-

Dwutygodniowe rekolekcje
– Œwiadectwo

wi³am codziennie siê modliæ, ¿eby
Pan Bóg i Maryja by³a z nimi
i mia³a ich w opiece. Dopiero
dzieñ przed wyjazdem podjê³am
decyzje na „tak”. Pojecha³am i nie
¿a³ujê, jestem bardzo szczêœliwa.
Rodzinka sobie poradzi³a, a ja
du¿o zobaczy³am i prze¿y³am.
Ka¿de miasto, sanktuaria, które
zwiedza³am i w których przeby-
wa³am s¹ przepiêkne. Wszystko,
co robiliœmy z grup¹ pielgrzym-
kow¹, tj. wspólne codzienne mo-
dlitwy, œpiewanie pieœni i Msze
œwiête ka¿dego dnia w innej miej-
scowoœci, odprawiane w koœcio-
³ach, w grotach i w kruchtach,

by³y cudowne. Wielogodzinne
przebywanie ze sob¹, wspólne
posi³ki, zwiedzanie, wzajemna
pomoc i szacunek wobec bliŸnie-
go, ³¹czy³o nas wszystkich. Zauwa-
¿y³am, ¿e ka¿dy by³ uœmiechniêty
i zadowolony. Ja, z dnia na dzieñ,
czu³am siê bezpiecznie, by³am taka
spokojna i wyciszona. Mówi¹c jed-
nym zdaniem – wyjazd by³ mi po-
trzebny, bo prze¿y³am dwutygo-
dniowe rekolekcje, po raz pierw-
szy w moim ¿yciu.

Dziêkuje za to, Chwa³a Bogu.

Bo¿ena
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Rz¹d Polski postanowi³
w 1925 roku oddaæ czeœæ tym,
którzy poœwiêcili ¿ycie za wolnoœæ
ojczyzny i w walkach o jej grani-
ce. U progu niepodleg³oœci ziemia
nasza kry³a tysi¹ce bezimiennych
¿o³nierzy lub tych, którzy dopiero
w walce stawali siê ¿o³nierzami.
Nale¿a³o wiêc stworzyæ symbolicz-
ny pomnik i oddawaæ czeœæ nie-
znanym bohaterom, którym ¿ywi
zawdziêczali wolnoœæ.

4 kwietnia 1925 roku w Mini-
sterstwie Spraw Wojskowych
w Warszawie odby³a siê narada
pod przewodnictwem ministra ge-
nera³a W³adys³awa Sikorskiego,
podczas której zapad³a decyzja
o ekshumacji zw³ok bezimienne-
go ¿o³nierza z jednego z pobojo-
wisk i umieszczeniu ich w pante-
onie chwa³y narodowej.

W Biurze Historycznym Szta-

GRÓB NIEZNANEGO ¯O£NIERZAW WARSZAWIE
bu Generalnego Wojska Polskie-
go przygotowano losowanie
z nazwami tych miejscowoœci i je-
den z najm³odszych kawalerów
Orderu Virtuti Militari ogniomistrz
Józef Buczkowski dost¹pi³ za-
szczytu wylosowania jednej z 15
kartek z nazw¹ miejsca spoczyn-
ku bezimiennych ¿o³nierzy. Treœæ
tej kartki brzmia³a Pobojowisko
lwowskie z listopada 1918 roku
do marca 1919. Wkrótce we
Lwowie powo³ano Komitet Wy-
konawczy do przeprowadzenia
ceremonii na cmentarzu Orl¹t
lwowskich. Ekshumowano trzech
bezimiennych ¿o³nierzy po to, by
wybraæ jednego jako symbol
wszystkich nieznanych poleg³ych
za Ojczyznê. 27 paŸdziernika
1925 r. Jadwiga Zarugiewiczowa,
matka ¿o³nierza, który zgin¹³ pod-
czas obrony Lwowa przed bolsze-

wikami w 1920 r., dokona³a wy-
boru ch³opca poleg³ego na pod-
lwowskim Zadwórzu. Wskaza³a na
otwart¹ trumnê szeregowca
z przestrzelon¹ g³ow¹.

Szcz¹tki bohatera przewiezio-
no ulicami Lwowa udekorowany-
mi flagami narodowymi na uro-
czyst¹ Mszê ¿a³obn¹ w intencji
wszystkich nieznanych ¿o³nierzy.
Po uroczystoœciach we Lwowie
trumnê po³o¿ono na lawecie ar-
matniej i wieziono do Warszawy
poci¹giem. Na trasie przejazdu
¿o³nierzowi oddawano honory,
gra³y orkiestry wojskowe, na sta-
cjach kolejowych gromadzi³y siê
rzesze harcerzy, weteranów woj-
ny i uczniów.

2 listopada prochy Nieznane-
go ¯o³nierza wprowadzono do
warszawskiej archikatedry
œw. Jana. Mszê odprawi³ kardy-

na³ Aleksander Ka-
kowski. Uczestniczy-
li w niej prezydent
RP Stanis³aw Wojcie-
chowski, premier
W³adys³aw Grabski,
minister W³adys³aw
Sikorski, marsza³ko-
wie Sejmu i Senatu,
generalicja, w³adze
stolicy i korpus dy-
plomatyczny. Tego
dnia, a by³ to Dzieñ
Zaduszny, o godzinie
1300 kondukt przy
dŸwiêkach dzwonów
dotar³ do kolumnady
Pa³acu Saskiego. Nie-
znanego ¯o³nierza
uczczono minut¹ ci-
szy, a nastêpnie
trumnê z³o¿ono do
grobowca przygoto-
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wanego pod trzema œrodkowymi
arkadami. Jednoczeœnie z³o¿ono
14 urn z prochami poleg³ych na
najwiêkszych pobojowiskach
I wojny œwiatowej. Fanfary ode-
gra³y hejna³ Wojska Polskiego.

Ju¿ wkrótce ho³d Nieznanemu
¯o³nierzowi, a tym samym wszyst-
kim bojownikom o woln¹ Polskê,
z³o¿y³y delegacje miast z ca³ego
kraju i delegacje z ca³ego œwiata.
Miejsce zyskiwa³o znaczenie œwiê-

tego symbolu narodowego przy-
wodz¹cego na myœl heroiczne
i bezinteresowne poœwiêcenie dla
ojczyzny. Grób powsta³, kiedy
Rzeczpospolita cieszy³a siê ju¿ by-
tem niepodleg³ym, ale pamiêci¹
siêga³a do wszystkich zbrojnych
wyst¹pieñ narodu przeciw ciemiê-
¿ycielom i zaborcom pocz¹wszy
od XVIII wieku. Nikt bowiem nie
wiedzia³, gdzie spoczywaj¹ prochy
konfederatów barskich, ¿o³nierzy

poleg³ych pod Zieleñcami i Du-
bienk¹, kosynierów spod Rac³a-
wic, Szczekocin i Maciejowic. Nie
ekshumowano grobów powstañ-
ców listopadowych i stycznio-
wych, ale przecie¿ im tak¿e po-
œwiêcono Grób Nieznanego ¯o³-
nierza. W tym miejscu tradycyj-
nie odbywaj¹ siê obchody najwa¿-
niejszych œwi¹t pañstwowych
i wojskowych.

Antoni Biliñski

Zaproszenie na obchody Dnia Niepodleg³oœci
Dnia 9 listopada 2017 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rumiankowej 34

odbêdzie siê wieczornica – monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu uczniów oraz wspólne œpiewanie
pieœni patriotycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkañców.
Dnia 11 listopada 2017 r. o godz.1430 w naszym koœciele parafialnym odbêdzie siê koncert pieœni

patriotycznych w wykonaniu Zespo³u Folkowego Gieni Dudki oraz wspólne œpiewanie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkañców.

Rada Osiedla ̄ erniki
Jestem Polakiem – mieszkam na ¯ernikach

Koœció³ katolicki 26 listopada
2017 r. obchodzi ostatni¹ niedzie-
lê roku liturgicznego. Podsumowa-
niem ca³ego roku jest uroczystoœæ
Chrystusa Króla Wszechœwiata,
panuj¹cego w niebie i na ziemi.

Ostatnia niedziela przed Ad-
wentem – pocz¹tkiem nowego
roku liturgicznego – stanowi pod-
kreœlenie faktu panowania Zmar-
twychwsta³ego Chrystusa. To
równie¿ œwiêto patronalne Kato-
lickiego Stowarzyszenia M³odzie-
¿y i Akcji Katolickiej, która w tym
roku obchodzi³a 80-lecie swego
powstania.

JEZUS CHRYSTUS, KRÓL WSZECHŒWIATA
W ikonografii Chrystus Król ju¿

od staro¿ytnoœci przedstawiony
jest jako Pantokrator, czyli
Wszechw³adca, zasiadaj¹cy na tro-
nie, maj¹cy ziemiê za podnó¿ek
lub trzymaj¹cy glob ziemski w d³o-
ni. Tak przedstawiaj¹ Jezusa daw-
ne ikony i mozaiki. Tak te¿ wielo-
krotnie ukazuje Go Apokalipsa –
jako zasiadaj¹cego na tronie, któ-
remu ca³e stworzenie oddaje
czeœæ.

Równoczeœnie Ewangelie uka-
zuj¹ inny wymiar królowania
Chrystusa. Ubiczowany, ukorono-
wany cierniami Jezus odpowiada

na pytanie Poncjusza Pi³ata: Tak,
jestem Królem. Królestwo moje
nie jest z tego œwiata (por. J 18,
33-40). Na krzy¿u Chrystusa wid-
nia³ napis: Jezus Nazarejczyk
Król ¯ydowski (J, 19, 19),
a ukrzy¿owany z Nim ³otr prosi³
tu¿ przed œmierci¹: Jezu, wspo-
mnij na mnie, gdy bêdziesz
w swoim królestwie (£k 23, 42).
Ten ewangeliczny przekaz ukazu-
je, ¿e w najg³êbszym chrzeœcijañ-
skim sensie panowaæ to znaczy
s³u¿yæ a nawet oddaæ ¿ycie za in-
nych.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. GERTRUDA(1256-1302)

Mia³a blond w³osy, smutne nie-
bieskie oczy i piêæ lat, kiedy zo-
sta³a oddana na wychowanie do
klasztoru sióstr benedyktynek
w Helfcie, w Niemczech. Dlacze-
go? Bo po œmierci rodziców nikt
z krewnych nie chcia³ siê ni¹ za-
j¹æ. Zajê³y siê benedyktynki. I to
tak, ¿e Gertruda zas³ynê³a jako
jedna z najwiêkszych mistyczek
œredniowiecza. Prze¿ywa³a eksta-
zy, miewa³a objawienia i wizje
prorocze. Pochodzi³a z Turyngii,
a urodzi³a siê w œwiêto Objawie-
nia Pañskiego, znane równie¿ jako
œwiêto Trzech Króli. By³a dziec-
kiem w¹t³ym i chorowitym, tym-
czasem w klasztorze, w którym
spêdzi³a ca³e ¿ycie obowi¹zywa³a
wyj¹tkowo surowa regu³a. Jak
sobie z tym poradzi³a? Wia-
domo. Wspó³pracuj¹c
z ³ask¹ Bo¿¹! Z pasj¹ za-
bra³a siê te¿ do studiowa-
nia. Zw³aszcza nauk huma-
nistycznych i teologii.
A znaj¹c doskonale ³acinê,
zaczê³a zg³êbiaæ wszystkie
najs³ynniejsze dzie³a, jakie
do tej pory napisano. Za-
traci³a siê w tym czytaniu
do tego stopnia, ¿e Pan
Bóg – nie uwierzysz – mu-
sia³ jej w koñcu przypo-
mnieæ o swoim istnieniu.
No i siê zaczê³o! Mia³a dwa-
dzieœcia szeœæ lat, kiedy do-
sz³o do jej mistycznych za-
œlubin z Jezusem. Od tej
chwili pod¹¿a³a za Nim jako
oblubienica i powiernica

Jego Serca, a rozmowy, jakie
z Nim prowadzi³a, spisa³a w dzie-
le, które zatytu³owa³a „Objawie-
nia”. Okaza³o siê ono tak prze³o-
mowe, ¿e zosta³o przet³umaczo-
ne na wszystkie jêzyki. Pisa³a
w nim – uwaga – ¿e ka¿dy cz³o-
wiek jest zdolny do prze¿ywania
g³êbokiej przyjaŸni z Bogiem
w ka¿dej chwili swego ¿ycia. Pi-
sa³a, ¿e g³êbia tej przyjaŸni zale¿y
od intelektu i otwartoœci cz³owie-
ka na ³askê Bo¿¹ i gor¹co do niej
zachêca³a. Zainicjowa³a tak¿e kult
Najœwiêtszego Serca Jezusa.
Mimo s³abego zdrowia, prowadzi-
³a ¿ycie pe³ne pokuty i umartwie-
nia. Pewnego dnia, gdy nie by³a
ju¿ w stanie uczestniczyæ we Mszy
Œwiêtej, Jezus przyszed³ jej z po-

moc¹ w sposób ca³kiem nieocze-
kiwany. Jaki? Pozwoli³ jej ogl¹-
daæ Mszê Œwiêt¹ odprawian¹
w niebie – na ekranie duszy!

***

Ciekawe, jaka by³aby twoja
odpowiedŸ, gdyby Bóg zapyta³:
„Czego pragniesz bardziej: zdro-
wia czy cierpienia?”. Pytanie to
zada³ Gertrudzie, a ona odpar³a:
„Nie dbaj o moje pragnienia. Daj
mi to, co Tobie siê podoba, bo to
bêdzie i dla mnie najlepsze”. No
i co ty na to?

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej

„Co siê w niebie œwiêci”

Na obrazach œw. Gertru-
da przedstawiana jest
w stroju opatki, z krzy¿em
lub pastora³em w rêku, choæ
œwiêta nigdy tego urzêdu
ani godnoœci nie piastowa-
³a. To wynik czêstego my-
lenia Gertrudy Wielkiej
(z Helfty) z ¿yj¹c¹ w tym
samym czasie Gertrud¹
z Hackenborn, opatk¹
klasztoru w Helfcie. Atry-
butami œw. Gertrudy Wiel-
kiej s¹ Serce Jezusowe,
ksi¹¿ka, krzy¿.

Wspomnienie œwiêtej
Gertrudy obchodzimy 16 li-
stopada.
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KRZY¯ÓWKA LISTOPADOWA

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 17 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 „Krzy¿ówka wrzeœniowalistopadowa” (termin: pi¹tek 19 listopada).

Losowanie nagród w niedzielê 19 listopada po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KUPON – Krzy¿ówka listopadowa

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

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

Dzisiejsze rozwi¹zanie krzy¿ówki skupia nas na œwiêtach listopadowych. Has³a w krzy¿ówce s¹ zwi¹za-
ne ze szko³¹. Pierwsza grupa to has³a matematyczne, przerywnik dotyczy nauki poza szko³¹, a trzecia to
przedmioty nauczane w szkole. SprawdŸ swoje wiadomoœci.

Powodzenia!
Opr. E. H.-G.

1. Jedna z dwóch równych czêœci ca³oœci
2. Wynik odejmowania
3. Wynik dodawania
4. Przyrz¹d do liczenia u¿ywany obecnie
    przez m³odsze dzieci
5. Jest trzeci¹ liczb¹ pierwsz¹
6. Po³owa z po³owy
7. Wyjazd klasowy lub zielona szko³a
8. Lekcja œpiewu, tañca i gry na instru-
    mentach
9. Lekcja jêzyka ojczystego
10.Lekcja obejmuj¹ca treœci z zakresu
     biologii, chemii, fizyki i geografii.
11.W Polsce obowi¹zek nauczania tego
    przedmiotu w szkole publicznej od
   1921 r. Od 1949 r. zaczêto usuwaæ j¹
    ze szkó³, a w 1961 r. wróci³a znów
   do salek przykoœcielnych. W 1990 r.
   wprowadzono j¹ ponownie do szkó³.
12. Lekcja jêzyka ojczystego Anglików
     i Amerykanów
13. Lekcja o dziejach z przesz³oœci
     krajów i narodów
14. Lekcja pe³na ruchu, gier, zabaw
      i wysi³ku
15. Lekcja dla sprawnych r¹k, bystrego
      oka i umys³u
16. Lekcja jêzyka ojczystego naszych
       ubieg³orocznych goœci podczas Œwia-
     towych Dni M³odzie¿y
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INTENCJE MSZALNE
1 listopada, œroda – uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych                                                                                                          *

800 ++ cz³onkinie Ró¿y NMP Matki Pocieszenia
900 + Kazimierz Ca³y; ++ Roman, Kazimiera PaŸdzior; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Jan Krempowicz; ++ z rodziny Krempowicz; + Bronis³awa (f) Gu³owska
1200 W intencji Parafian
1500 ZA ZMAR£YCH
1800 + Adam Brzeziñski – 1 rocz. œmierci; + Jan Brzeziñski – 2 rocznica œmierci; + Franciszek (m) Jamróz – 60 rocz.œmierci

2 listopada, czwartek – wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych                                                                            *
900 ++ Franciszek (m), Franciszka (f), Zdzis³aw (m), W³adys³awa (f), Stefan, Edward, Danuta Jakubowscy; ++ Józef (m),
       Agnieszka, Helena, Janina, Franciszka (f), Emil; ++ z rodziny Zwiech
1500 ZA ZMAR£YCH
1800

3 listopada, pi¹tek                                                                                                                                                                  *
900 ++ z rodzin Przybysz, Surma i Telenga
1800 WYPOMINKI

4 listopada, sobota – wspomnienie œw. Karola Boromeusza, biskupa                                                                           *
900 ++ cz³onkinie Ró¿y NMP Niepokalanie Poczêtej: Leokadia, Paulina, Kazimiera, Janina, Witolda, Stanis³awa, Helena
1800 WYPOMINKI

5 listopada, 31 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                           *
800 ++ Zofia, Roman M¹czka
900 ++ Bronis³awa (f), Aleksander W³adyka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jakuba w 9. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 WYPOMINKI
2000

6 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                      *
900 + Czes³aw (m) Butkowski; ++ Marta, Jan Jaskólscy
1800 WYPOMINKI

7 listopada, wtorek                                                                                                                                                              *
900 ++ Zofia, Leonard, Andrzej, Józef (m); ++ z rodziny
1800 WYPOMINKI

8 listopada, œroda                                                                                 *
900 ++ Marianna, Wanda
1800 WYPOMINKI

9 listopada, czwartek – rocznica poœwiêcenia Bazyliki Laterañskiej   *
900

1800 WYPOMINKI
10 listopada, pi¹tek – wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a                                                                 *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mirelli w 22. rocznicê urodzin
11 listopada, sobota – wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa, Œwiêto Niepodleg³oœci                                           *

800 + Jan Kwiatkowski – 30 dzieñ po pogrzebie (od rodziny)
900 ++ Maria, Longin Mazurek; ++ z rodzin Mazurek i Bia³odziej
1000 ++ Marcin, Wanda Oczkowscy; ++ z rodzin Oczkowskich i ̄ ³obiñskich
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Zuzi PaŸdzior w 3. rocznicê urodzin
1200 Za Ojczyznê
1800 + Mariola Kuziak – 13 rocznica œmierci; ++ z rodziny Kuziak

12 listopada, 32 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                             *
800

900 + Tadeusz Zaj¹c
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Doroty z racji urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Lucjan – 1 rocznica œmierci
2000 + Ewa Œwirska-Lorenc – 5 rocznica œmierci; ++ z rodziny

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 listopada (pi¹tek)
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13 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                *
900

1800 ++ Ewa, Marian, Wojtuœ Kowalewscy; ++ Franciszka (f), Józef (m) Kozak; ++ Stanis³awa (f), Franciszek (m) D¹browscy;
         ++ z tych rodzin

14 listopada, wtorek                                                                                                                                                             *
900

1800 + W³adys³awa (f), Józef (m), Maria, Jadwiga, Adam, Ewa, Jan,
15 listopada, œroda                                                                                                                                                            *

900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
16 listopada, czwartek                                                                                                                                                        *

900

1800 ++ W³adys³aw (m), Antonina, Piotr Chrz¹szcz; ++ Maria, Józef (m), Franciszek (m), Józefa (f), Michniak
17 listopada, pi¹tek – wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej                                                                                                            *

900

1800

18 listopada, sobota – wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy                                                       *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Emilii w 12. rocznicê urodzin
19 listopada, 33 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                        *

800 + Stanis³awa (f) Ruszczyk – 4 rocznica œmierci; ++ Kazimierz, Mariusz, Józef (m), Petronela, Stanis³aw (m); ++ Marianna,
       W³adys³aw (m) WoŸniak
900 + Bronis³awa (f) Gu³owska – 2 rocznica œmierci; ++ z rodziny Krempowicz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Boles³aw (m) – 11 rocznica œmierci; ++ Józefa (f), Wojciech Z¹bek
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Rodzice, Rodzeñstwo; ++ z rodziny Olejnik
2000 ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy; + Stanis³awa (f) Najda

20 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                 *
900

1800

21 listopada, wtorek – Ofiarowanie NMP                                                                                                                         *
900

1800

22 listopada, œroda – wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy                                                                                *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
23 listopada, czwartek                                                                                                                                                        *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny i Paw³a w 15. rocznicê œlubu
1800 + Teresa Gina³ – 15 rocznica œmierci

24 listopada, pi¹tek – wspomnienie œw. œw. mêczenników: Andrzeja Dung-Lac, kap³ana i Towarzyszy                             *
900

1800

25 listopada, sobota                                                                                                                                                                   *
900

1800 ++ Wac³aw (m), Tadeusz Grzelec; ++ z rodziny Grzelec
26 listopada, niedziela – uroczystoœæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechœwiata                                                                          *

800

900 ++ Leon, Helena Kucharczyk; ++ Rodzice, Teœciowie; ++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Grzegorz, Antoni Jarych; ++ z rodziny Jarych
2000 + Janusz Zacharski – 2 rocznica œmierci; ++ z rodziny Zacharskich

27 listopada, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800 + Jerzy Prochorowicz; ++ z rodzin Prochorowicz i Rogaczewskich
28 listopada, wtorek                                                                                                                                                           *

900

1800

29 listopada, œroda                                                                                                                                                              *
900

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
30 listopada, czwartek – œwiêto œw. Andrzeja Aposto³a                                                                                                     *

900

1800
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KRONIKA PARAFIALNA
W paŸdzierniku 2017 r. przez sa-

krament Chrztu œwiêtego do wspól-
noty parafialnej zosta³y
przyjête dzieci:

Bartosz Hajdukiewicz
Eliza Hajdukiewicz
Angelika Hajdukiewicz
Lila Dworak
Julia Dêbska

W paŸdzierniku zmarli:

+ W³adys³awa
    Wisiorowska
+ Jan Kwiatkowski
+ Hanna Prokopowicz
+ Anna Jendyka

Módlmy siê o Niebo dla nich.

Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel. 71-357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

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 listopadzie

Intencja misyjna:
Aby chrzeœcijanie w Azji, da-

j¹c œwiadectwo Ewangelii swo-
imi s³owami i czynami, przyczy-
niali siê do dialogu, pokoju
i wzajemnego zrozumienia,
zw³aszcza z wyznawcami innych
religii.

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 wyda-
rzeniami i problemami.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wnosz¹ op³a-
ty na utrzymanie naszego cmentarza. Bóg zap³aæ!

Op³aty mo¿na wnosiæ w zakrystii, kancelarii lub bez-
poœrednio na konto parafii z dopiskiem „na utrzymanie
cmentarza” (nr konta obok).

Pi¹tek, 3 listopada,
ul. Trójk¹tna, Lewa,
Objazdowa
Sobota, 4 listopada,
ul. Grabowa, Bukowa, Bia³o-

drzewna, Udzieli, Kiemliczów
Niedziela, 5 listopada,
ul. Skrzetuskiego, Kmicica,
¯ernicka, Przednia
Poniedzia³ek, 6 listopada,
ul. Rumiankowa, Gdacjusza

NABO¯EÑSTWA WYPOMINKOWEw intencji zmar³ych
Wtorek, 7 listopada,
ul. Berberysowa, Osiniecka,
Komeñskiego, Ketlinga
Œroda, 8 listopada,
ul. Zag³oby, Kordeckiego,
RoŸdzieñskiego, Rezedowa,
Strachowicka,
Czwartek, 9 listopada,
Pozosta³e ulice, wypominki bez
adresów
Zawsze o godz. 1730

Kalendarzparafialny
Ponownie wydajemy nas kalendarz.
Zapraszamy do kupowania – dochód

przeznaczony bêdzie, jak zawsze, na re-
mont naszego koœcio³a.
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