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SPOTKANIE W VALINHOS
Z notatnika pielgrzyma…

B³ogos³awieñstwo bywa zaskoczeniem, co skrzyd³em anio-
³a dotyka py³u ziemi, by serce otworzyæ i umys³.

Krok za krokiem szliœmy po
kamieniach drogi. Milczeliœmy.
Chyba naprawdê ka¿de z nas
czu³o siê niezwykle samotnie.
Byæ tak blisko siebie, a jednak
daleko. Nie potrafiæ powiedzieæ
o tym, co siê rodzi w sercu i
pozwoliæ, by tylko tam to pozo-
sta³o… Kroki robi³y siê coraz
ciê¿sze. Powietrze zawis³o pod
pra¿¹cym s³oñcem. Z drugiej
jednak strony ów dziwny spo-
kój, który pojawi³ siê w kilka
chwil po tym, jak zostawiliœmy
Francisca, coraz bardziej roz-
gaszcza³ siê w moim sercu. Rze-
czywiœcie z ka¿dym oddechem
inaczej spogl¹da³em na otacza-
j¹cy mnie œwiat, wyschniête kra-
jobrazy, moich towarzyszy… ale
zwyk³y ludzki upór nie pozwa-
la³ mi rozpocz¹æ jakiejkolwiek
rozmowy. Nie – nie bêdê pierw-
szy! Minêliœmy kolejn¹ kaplicz-
kê Drogi Krzy¿owej – nie pa-
miêtam dok³adnie, ale chyba
by³ to pierwszy upadek Pana

Jezusa – tak, na pewno, teraz
sobie przypominam, bo wtedy
w³aœnie z mojego serca spad³
olbrzymi kamieñ, ale zamiast
jego huku us³ysza³em, a raczej
us³yszeliœmy wszyscy, dzieciêcy
œmiech i ³agodne s³owa kobie-
ty. Spojrzeliœmy jednoczeœnie w
tym samym kierunku. Pod sk¹-
pym cieniem wykrêconego
dêbu siedzia³a na ³awce kobie-
ta i opowiada³a coœ na ucho ma-
³ej dziewczynce, która raz po raz
wybucha³a salw¹ œmiechu, tak
niewinn¹ i rozbrajaj¹c¹, jak¹
tylko dzieci potrafi¹ z siebie wy-
dobyæ. Staliœmy tak bez ruchu.
¯adne z nas nie chcia³o zburzyæ
tej piêknej sceny a równocze-
œnie czuliœmy, ¿e coœ nas przy-
ci¹ga do tej niezwyk³ej pary,
coœ czego ja nazwaæ nie potra-
fiê do dzisiaj. Wiedzieliœmy, ¿e
musimy tam podejœæ…

Kiedy zbli¿yliœmy siê do ³awki
dziewczynka odwróci³a g³owê w
nasz¹ stronê. Na u³amek se-

kundy zamilk³a. Zrobi³o siê na
raz przeraŸliwie cicho… ale za-
raz znów us³yszeliœmy szczebiot
dzieciêcego g³osiku, okraszone-
go spor¹ dawk¹ œmiechu, tak
naturalnego, ¿e sta³ siê balsa-
mem dla naszych serc. Kobieta
nie przestawa³a szeptaæ dziew-
czynce do ucha. Boa tarde! –
Kaœka z trudem wykrztusi³a z sie-
bie s³owa powitania. Portugal-
ski nie jest prostym jêzykiem,
ale tylko ona jako tako potrafi-
³a siê nim pos³ugiwaæ. Kobieta
odpowiedzia³a z uœmiechem i
zaproponowa³a byœmy usiedli.
Przynajmniej tak zrozumia³em,
bo ruchem rêki wskaza³a miej-
sce obok siebie. Dalsz¹ czêœæ
rozmowy przeprowadziliœmy ju¿
po angielsku. Tak by³o o wiele
proœciej. Dowiedzieliœmy siê, ¿e
mia³a na imiê Lúcia, a jej có-
reczka to Jacinta i ma piêæ lat.
Nie wiem jak to siê sta³o, ale w
jednym momencie jêzyki jakby
nam siê rozwi¹za³y. Tyle mieli-
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œmy do powiedzenia. Mówiliœmy
o wszystkim, o pielgrzymce, o
pogodzie, o zwyczajach… Lúcia
s³ucha³a i ca³y czas szepta³a có-
reczce coœ do ucha. Pomyœla-
³em, ¿e pewnie t³umaczy jej ca³¹
tê nasz¹ paplaninê. W pewnym
momencie dziewczynka umil-
k³a. Lúcia równie¿. Coœ zawis³o
w powietrzu… my te¿ zamilkli-
œmy.

I wtedy pad³o z ust Lúcii py-
tanie, które kompletnie zwali³o
nas z nóg. CO WAS DRÊCZY?
Zg³upieliœmy. Jak ta kobieta za-
uwa¿y³a, ¿e rzeczywiœcie pod
p³aszczem s³ów, jakie wypowia-
daliœmy jedno przez drugie, pró-
bowaliœmy ukryæ to, co gryz³o
nas od œrodka, niemi³osiernie?
Chyba ta kakofonia wyrazów a¿
nadto nas zdradzi³a. Pomyœla-
³em, ¿e potrzebowaliœmy tylko
okazji, ¿eby wreszcie zrzuciæ to
wszystko z siebie, a przynaj-
mniej przerwaæ zabójcze milcze-
nie, i wtedy pojawi³a siê Lúcia z
Jacint¹, i tak jakoœ to wszystko
pêk³o… Lúcia wyczu³a to napiê-
cie i nasz¹ konsternacjê. Prze-
prosi³a i powiedzia³a, ¿e musia-
³a o to nas spytaæ, bo jej córka
nalega³a… Teraz to mieliœmy ju¿
ca³kiem mêtlik w g³owie. Jak
piêciolatka, która nie rozumia-
³a angielskiego wyczu³a, czy za-
uwa¿y³a, ¿e z naszym wnêtrzem
nie wszystko by³o w porz¹dku?
Musieliœmy naprawdê wygl¹daæ
dziwnie i nieporadnie, bo Jacin-
ta przyci¹gnê³a mamê do sie-
bie i tym razem to ona coœ wy-
szepta³a jej do ucha. Lúcia deli-
katnie uœmiechnê³a siê i spyta-
³a: Certamente?  (Na pewno?).
Kiedy dziewczynka skinê³a
g³ow¹, Lúcia rzek³a: Kochani,
muszê wam coœ powiedzieæ. Ja-
cinta jest dzieckiem wyj¹tko-
wym. Odk¹d skoñczy³a dwa lata
jest niewidoma. Za to ma bar-

dzo wyczulony s³uch. Uwielbia
wprost, jak opisujê jej ró¿ne rze-
czy – krajobrazy, ludzi, cokol-
wiek. Wtedy uœmiecha siê, i jak
sama mówi, widzi to wszystko
tylko inaczej… sami wiecie, jak
to jest…

Kiedy szok nieco ust¹pi³ z na-
szych twarzy – nigdy nie powie-
dzielibyœmy, ¿e Jacinta nie wi-
dzi, nic na to bynajmniej nie
wskazywa³o – Lúcia kontynu-
owa³a, i jest jeszcze coœ. Jacin-
ta ma dar czytania w ludzkich
sercach. Przed ni¹ nic siê nie
ukryje. Oczywiœcie nie do koñ-
ca wszystko rozumie, ale wierz-
cie mi, wiele rzeczy rozpoznaje
i to a¿ nadto trafnie. Wyczu³a
smutek i rozgoryczenie w was i
zmusi³a mnie, bym zada³a wam
to pytanie. Przepraszam. Wiem,
¿e to nie jest normalne, ale jak
ma siê tak niezwyk³¹ córkê, nic
nie jest do koñca przewidywal-
ne i oczywiste…

Lúcia nie pozwoli³a nam
wejœæ jej w s³owo. Mi³ym, acz-
kolwiek stanowczym, g³osem
powiedzia³a, ¿e musi ju¿ iœæ, ale
ma dla nas jeszcze jedn¹ rzecz,
od Jacinty. To rada, by otwo-
rzyæ swoje serce, zamkn¹æ prze-
sz³oœæ, zaufaæ temu, co us³yszy-
my w ciszy Valinhos, uwierzyæ
w niemo¿liwe, bo nasza przy-
goda dopiero siê rozpoczyna…
Na koniec rzuci³a tajemnicze:
Até logo! (Do zobaczenia!) i
nieœpiesznie odesz³a razem z Ja-
cint¹ w kierunku, z którego my
przyszliœmy. ¯adne z nas ich nie
zatrzyma³o. Nawet nie próbo-
waliœmy. Siedzieliœmy têpo wpa-
trzeni w p³askorzeŸbê stacji, któ-
ra naraz pojawi³a siê przed
nami, choæ przecie¿ by³a tu od
pocz¹tku. Jej tytu³ brzmia³: Spo-
tkanie z Matk¹…

Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska,
do nieba œcie¿ko
najprostsza,
Tyœ jest przechodni¹
bram¹
do raju wiecznego...
racz podŸwign¹æ, prosi-
my,
lud upadaj¹cy,
w grzechach swych uwi-
k³any,
powstaæ z nich
pragn¹cy.
Dziœ, zgromadzeni
u Twoich stóp,
Matko Chrystusa
i Matko Koœcio³a,
raz jeszcze
zwracamy siê
do ciebie,
aby podziêkowaæ
za wszystko
coœ uczyni³a
w ci¹gu tych
trudnych lat
dla Koœcio³a,
dla ka¿dego z nas
i dla ca³ej ludzkoœci.

Fragment litanii zawierzenia
Matce Bo¿ej Fatimskiej

adonai.pl
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ŒWIÊTY WIZERUNEK ZBAWICIELA
Objawienie, jakie mia³a siostra

Faustyna Kowalska 22 lutego
1931 roku, po wielu trudach do-
prowadzi³o, po raz pierwszy w
historii objawieñ, do namalowa-
nia wizerunku Pana Jezusa, we-
d³ug wskazówek, których Sam
udziela³. Siostra Faustyna nie mia-
³a umiejêtnoœci plastycznych, ale
dziêki staraniom swojego spowied-
nika – b³. ks. Micha³a Sopoæki,
mog³a osobiœcie nadzorowaæ i kon-
trolowaæ postêpy prac nad dzie-
³em, które zlecono w 1934 r. wi-
leñskiemu malarzowi – profesoro-
wi Eugeniuszowi Kazimirowskie-
mu. Artysta, czêœciowo wprowa-
dzony w misjê zlecon¹ Siostrze
Faustynie przez Pana Jezusa, rze-
telnie i drobiazgowo wykonywa³

jej wskazówki. Rezygnuj¹c z w³a-
snych artystycznych wizji malowa³
œciœle pod dyktando przysz³ej œwiê-
tej. Pod namalowan¹ postaci¹ Je-
zusa nale¿a³o umieœciæ napis:
„Jezu, ufam Tobie”. Sama postaæ
Pana Jezusa, widoczna na obra-
zie, wy³ania siê z ciemnoœci. Pan
Jezus ubrany w bia³¹, przetykan¹
œwiat³em szatê kroczy w naszym
kierunku. Kroczy boso, nie jak
król, ale jak s³uga. Praw¹ rêk¹,
uniesion¹ lekko do góry w geœcie
przebaczenia – b³ogos³awi nas,
drug¹ rozchyla p³aszcz na pier-
siach, spod którego, w miejscu
gdzie serce zosta³o w³óczni¹ prze-
bite, rozlewa siê œwiat³o. To œwia-
t³o rozchodzi siê w postaci dwóch
promieni: krew i woda – Mêka
Pañska i Odkupienie Œwiata.
Wzrok Zbawiciela – to wzrok pa-
trz¹cego z krzy¿a… .

£aski p³yn¹ce do ludzi maj¹-
cych kontakt z namalowanym
pierwszym wizerunkiem Chrystu-
sa, o którym Sam mówi³: Przez
obraz ten udzielaæ bêdê wielu
³ask, a przez to niech ma przy-
stêp wszelka dusza do niego (Dz.
570), Siostra Faustyna potwier-
dza w swojej korespondencji do
ks. Sopoæki, tak pisz¹c: Da³ mi
Bóg poznaæ, ¿e jest zadowolony
z tego, co ju¿ jest zrobione. Po-
gr¹¿aj¹c siê w modlitwie i w bli-
skoœci Bo¿ej dozna³am w duszy
g³êbokiego spokoju o ca³oœæ dzie-
³a tego. (...) A teraz, co siê tyczy
tych obrazów [ma³ych kopii] (...)
Po trochu kupuj¹ ludzie i niejed-
na dusza ju¿ dozna³a ³aski Bo-
¿ej, która sp³ynê³a przez to Ÿró-
d³o. Jak wszystko, tak i to pój-
dzie powoli. Obrazki te nie s¹
tak ³adne, jak ten du¿y ob-
raz. Kupuj¹ je ci, których poci¹-

ga ³aska Bo¿a... (Kraków, 21 lu-
tego 1938 r.).

W³¹czenie Litwy do ZSRR po
II wojnie œwiatowej, przynios³o
przeœladowania katolików. Ikona
Zbawiciela, o niezwyk³ym pocho-
dzeniu, zosta³a na kilkadziesi¹t lat
ukryta. Wyjêta z ram, zwiniêta w
rulon, przechowywana by³a na
strychu w bardzo niekorzystnych
warunkach. Wilgoæ, mróz, a póŸ-
niej nieudolna renowacja sprawi-
³y, ¿e p³ótno uleg³o zniszczeniu,
kolory farb œciemnia³y. Na szczê-
œcie, obraz odnaleziony i odpo-
wiednio odrestaurowany znalaz³
swoje miejsce i obecnie czczony
jest w Sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia w Wilnie.

Dziesiêæ lat póŸniej od powsta-
nia obrazu Jezusa Mi³osiernego,
za zgod¹ Zgromadzenia Sióstr
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Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Kra-
kowie, inny artysta – malarz Adolf
Hy³a namalowa³ wizerunek Jezu-
sa. Wed³ug oczekiwañ Sióstr, mia³
on byæ wzorowany na obrazie wi-
leñskim, ale Hy³a, mimo i¿ otrzy-
ma³ wzór obrazu E. Kazimirow-
skiego oraz Dzienniczek ze wska-
zówkami Siostry Faustyny, nama-
lowa³ go wed³ug w³asnej koncep-
cji. Obraz ten nie zosta³ umiesz-
czony w kaplicy Zgromadzenia,
gdy¿ rozmiarami nie pasowa³ do
miejsca, które mu przygotowano.
Hy³a namalowa³ drugi obraz, któ-
ry podobnie jak pierwszy, przed-
stawia³ Pana Jezusa krocz¹cego
poœród kwiatów. W tej sprawie, z
protestem, wyst¹pi³ ks. Sopoæko,
w wyniku czego zamalowano t³o
obrazu na ciemny kolor, a pod sto-

pami Pana Jezusa domalowano
posadzkê.

Pierwszy obraz A. Hy³y znaj-
duje siê obecnie w kaplicy zakon-
nej tego Zgromadzenia we Wro-
c³awiu przy pl. Grunwaldzkim i
nie jest, na co dzieñ dostêpny oso-
bom z zewn¹trz, a drugi wizeru-
nek Pana Jezusa, najbardziej roz-
powszechniony w œwiecie – w ka-
plicy zakonnej w Krakowie-
£agiewnikach.

B³. ks. M. Sopoæko znajdowa³
na terenie Polski wiele obrazów
Jezusa Mi³osiernego, które przed-
stawia³y Go w bardzo dowolny
sposób i wed³ug wizji autora. Naj-
czêœciej nie mia³y one bezpoœred-
niego zwi¹zku z przekazem œw.
Faustyny. Poszukuj¹c najbardziej
udanego i piêknego wizerunku

Chrystusa, jeszcze w Wilnie, a po
przyjeŸdzie w 1947 r. do Bia³e-
gostoku zamawia³ obrazy u takich
artystów jak: Zofia Baudouin de
Courtenay, Antoni Michalak, Ta-
deusz Okoñ, Ludomir Œledziñski i
one znajduj¹ siê w koœcio³ach na
terenie Polski i w œwiecie, ale tyl-
ko ten jeden, jedyny, namalowa-
ny z udzia³em œwiêtej Siostry Fau-
styny, zosta³ nazwany przez œw.
Jana Paw³a II – ŒWIÊTYM WI-
ZERUNKIEM ZBAWICIELA.

Podajê ludziom naczynie, z
którym maj¹ przychodziæ po ³aski
mi³osierdzia. Tym naczyniem jest
ten obraz z podpisem: Jezu,
ufam Tobie (Dz. 327).

Ma³gorzata MachoñIdŸcie i g³oœcie…
Któ¿ z nas nie zna tych s³ów,

jakie skierowa³ do Aposto³ów sam
Jezus Chrystus? To one sta³y siê
dla nich inspiracj¹ do pracy apo-
stolskiej i ewangelizacyjnej. Ich
dŸwiêk rozbrzmiewa³ im w pamiê-
ci, kiedy wêdrowali g³osz¹c praw-
dê o Jezusie Chrystusie i mi³oœci
Boga do cz³owieka, prawdê, któr¹
sami przyjêli i któr¹ ¿yli na co
dzieñ…

Dziœ to my jesteœmy adresata-
mi tej Jezusowej propozycji, by
staæ siê ewangelizatorami, czyli
nios¹cymi Dobr¹ Nowinê. Do
tego zadania zostaliœmy wezwani
na mocy Chrztu, jaki przyjêliœmy
i umocnieni przez ³aski p³yn¹ce z
innych Sakramentów. Przypomi-
na nam o tym nowy rok duszpa-
sterski, jaki rozpoczêliœmy w ko-
œciele w I niedzielê adwentu. Prze-
biega on pod tym samym has³em,
jakie wyczytaæ mo¿emy z kart

Ewangelii… Co zatem postano-
wimy?

Czy rzeczywiœcie ws³uchamy
siê w Bo¿¹ proœbê i staniemy siê
œwiadkami Jego mi³oœci? By tak
by³o musimy sami doœwiadczyæ
piêkna i dynamiki wiary – tej in-
tymnej relacji miêdzy nami a Pa-
nem Bogiem. Musimy byæ prze-
konani o jej potrzebie i bogactwie,
wtedy ³atwiej nam bêdzie dzieliæ
siê ni¹ z innymi. Jeœli coœ jest
wa¿ne dla mnie, szybciej przeko-
nam o tym innych. Takie œwia-
dectwa wiary widzieliœmy podczas
Œwiatowych Dni M³odzie¿y i w
Roku Mi³osierdzia. Te wydarze-
nia ju¿ za nami. A przed nami?
Nowy horyzont, na którym wid-
niej¹ inne drogowskazy – oto roz-
poczyna siê w Polsce Rok Œwiê-
tego Brata Alberta a w naszej
Archidiecezji Rok Œwiêtej Jadwi-
gi Œl¹skiej – przyk³ad tych hero-

sów wiary mo¿e byæ dla nas okazj¹
do uwiarygodnienia czynami mi-
³osierdzia tego, co bêdziemy g³o-
siæ ustami. Prze¿ywaæ te¿ bêdzie-
my 100-lecie Objawieñ Maryjnych
w Fatimie i 300-lecie Koronacji
Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochow-
skiej – mo¿emy zatem raz jeszcze
doœwiadczyæ mocy modlitwy,
zw³aszcza ró¿añcowej i radoœci,
jaka p³ynie z pokornego podda-
nia siê woli Bo¿ej, tak jak uczy nas
tego Maryja.

Z tym wszystkim ruszajmy wiêc
do innych ludzi, naszych bliskich,
znajomych, kolegów z pracy i
szkó³, s¹siadów, do ka¿dego, kto
bêdzie chcia³ otworzyæ swoje uszy
i serce na œwiat³o wiary, które bê-
dziemy nieœæ im, jako bezcenny
skarb, bez którego nie wyobra¿a-
my sobie naszej codziennoœci. IdŸ-
cie i g³oœcie…
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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
w miesi¹cu

grudniu

Ogólna
Aby we wszystkich czêœciach

œwiata zniknê³a plaga, jak¹ jest
werbowanie dzieci ¿o³nierzy.

Misyjna
Aby ludy europejskie odkry-

³y na nowo piêkno, dobroæ i
prawdê Ewangelii, która nape³-
nia ¿ycie radoœci¹ i nadziej¹.

Parafialne
Rekolekcje Adwentowe

11 grudnia, III niedziela adwentu
800 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
900 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1100 Msza œw. dla dzieci
1200 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1500 koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1800 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

12 grudnia, poniedzia³ek
900 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1500 koronka
       do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 Msza œw. dla dzieci, roraty
1800 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1900 nauka dla m³odzie¿y
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

13 grudnia, wtorek
900 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1500 koronka
       do Mi³osierdzia Bo¿ego
1700 Msza œw. dla dzieci, roraty
1800 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1900 nauka dla m³odzie¿y
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,

14 grudnia, œroda – dzieñ spowiedzi œwiêtej
800 – 900 spowiedŸ œwiêta
900 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1500 koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
1530 spowiedŸ œwiêta dla dzieci
1600 Msza œw. dla dzieci, roraty
1700 – 1800 spowiedŸ œwiêta
1800 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹
1900 – 2000 spowiedŸ œwiêta
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹– zakoñczenie rekolekcji

Adoracja wieczysta
Najœwiêtszego Sakramentu

w naszej parafii przypada
we wtorek, 12 grudnia
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SZAFARZ KOMUNII ŒW.
1. Zwyczajny szafarz

Komunii œwiêtej
Zwyczajnym szafarzem Komu-

nii œwiêtej jest biskup, prezbiter i
diakon.

Celebrans Ofiary Eucharystycz-
nej nie mo¿e ca³kowicie wyrêczyæ
siê diakonem przy udzielaniu Ko-
munii œwiêtej, bo ma obowi¹zek
sam to czyniæ, jakkolwiek mo¿e
poprosiæ o pomoc w³aœnie diako-
na.

Diakon jako zwyczajny szafarz
Komunii œw., mo¿e udzielaæ Ko-
munii œwiêtej za zezwoleniem rek-
tora miejscowego koœcio³a i mo¿e
to czyniæ bez wzglêdu na obecnoœæ
kap³anów i mo¿liwoœæ udzielania
Komunii œw. w³aœnie przez nich.

2. Nadzwyczajny szafarz
Komunii œwiêtej

– akolita i wierny œwiecki
Nadzwyczajnym szafarzem Ko-

munii œwiêtej jest akolita i wierny
œwiecki wyznaczony do pe³nienia
tej funkcji. Nale¿y jednak œciœle
rozró¿niæ zakres obowi¹zków ako-
lity i szafarza œwieckiego.

Akolita
Akolita jest mê¿czyzn¹, który

otrzymuje pos³ugê akolitatu od
swego biskupa lub wy¿szego prze-
³o¿onego zakonnego. Pos³ugi tej
udziela siê zgodnie z odpowied-
nim obrzêdem wszystkim tym, któ-
rzy zmierzaj¹ do przyjêcia kap³añ-
stwa.

Do akolity nale¿y wykonywa-
nie szeregu funkcji:

1. pos³ugiwanie przy sprawo-
waniu Mszy œw. oraz w innych
czynnoœciach liturgicznych,

2. wystawienie i schowanie
Najœwiêtszego Sakramentu,

3. udzielanie Komunii Œw. so-
bie oraz innym.

Akolita jako nadzwyczajny sza-
farz Komunii œwiêtej mo¿e udzie-
laæ tego Sakramentu w nastêpu-

j¹cych okolicznoœciach:
1. Gdy zwyczajny szafarz Eu-

charystii, a wiêc biskup, prezbiter
lub diakon jest nieobecny.

2. Gdy zwyczajny szafarz Eu-
charystii jest obecny, ale nie mo¿e
udzielaæ Komunii œwiêtej ze wzglê-
du na stan zdrowia, podesz³y wiek
lub inne prace duszpasterskie.

3. Gdy zwyczajny szafarz Eu-
charystii jest obecny i nawet udzie-
la Komunii œwiêtej, ale do sto³u
Pañskiego przystêpuje tak du¿o
wiernych, ¿e bez pomocy akolity
obrzêd sprawowania Mszy œwiê-
tej znacznie by siê przed³u¿y³.

Nie wszystkie te warunki musz¹
zachodziæ równoczeœnie, ¿eby
akolita w poszczególnym przypad-
ku zosta³ poproszony o udziele-
nie Komunii œw. Wystarczy, ¿e
zaistnieje przynajmniej jeden z
nich. Czy w danej sytuacji istniej¹
warunki, by akolita móg³ spe³niæ
swoj¹ pos³ugê jako nadzwyczajny
szafarz Eucharystii, os¹dza w³aœci-
wy duszpasterz miejscowy, nie zaœ
akolita.

Nadzwyczajny szafarz
Komunii œwiêtej
– wierny œwiecki

Nadzwyczajnym szafarzem Ko-
munii œwiêtej – poza akolit¹ – jest
te¿ ten wierny, który zostanie wy-
znaczony do pe³nienia takiej funk-
cji. Tam gdzie istnieje potrzeba
miejscowego Koœcio³a, bo braku-
je szafarzy Komunii œw., wierni
œwieccy jakkolwiek nie s¹ akolita-
mi, mog¹ rozdzielaæ Komuniê œw.

Nadzwyczajni szafarze Eucha-
rystii to osoby œwieckie, upraw-
nione do udzielania Komunii œw.
Najczêœciej z pos³ug¹ tak¹ udaj¹
siê do chorych, ale w razie po-
trzeby mog¹ udzielaæ Komunii œw.
w koœciele – np. w czasie wiêk-
szych uroczystoœci w parafii lub
Mszy œw. niedzielnych. I tu nie

chodzi o to, aby wyrêczaæ ksiê¿y
w czasie Mszy œw. czy wrêcz ich
zast¹piæ. Oni s¹ nadzwyczajnymi
szafarzami, czyli tymi, którzy po-
magaj¹.

Szafarzy mianuje biskup diece-
zji po specjalnym kursie przygo-
towawczym.

Ka¿dy nadzwyczajny szafarz
Komunii œw. winien wyró¿niaæ siê
¿yw¹ wiar¹ i dobrymi obyczajami
oraz œwieciæ odpowiednim przy-
k³adem nabo¿eñstwa do Najœwiêt-
szego Sakramentu. Poza tym nad-
zwyczajni szafarze Komunii œw.
maj¹ spe³niaæ tê pos³ugê œwiado-
mie, z ca³ym oddaniem i pilnie.

W myœl zasady podzia³u funkcji
w zgromadzeniu liturgicznym, po-
mocnik Komunii œw. nie powinien
z zasady pe³niæ innych funkcji li-
turgicznych, np. lektora lub kan-
tora itp.

Szafarz nadzwyczajny mo¿e –
w ramach wa¿noœci powo³ania –
œwiadczyæ pomoc na terenie ca³ej
swojej diecezji; ale poza w³asn¹
diecezj¹ – tylko za zgod¹ biskupa
tamtej diecezji.

W Polsce godnoœæ taka ustana-
wiana jest od 1990 r., a mo¿li-
woœæ tak¹ wprowadzi³ Sobór Wa-
tykañski II.
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Miko³aj z Miry(ok. 280+345)

Mia³ oczywiœcie siw¹ brodê. Na
g³owê zak³ada³ mitrê, czyli tak¹
wysok¹ czapê, a do rêki bra³ pa-
stora³ czyli laskê pastersk¹. Dla-
czego? Poniewa¿ by³ biskupem.
Jednak biskup Miko³aj nie od razu
mia³ brodê. Kiedy siê urodzi³ w
Patarze, w Azji Mniejszej, na te-
renie dzisiejszej Turcji, nie ró¿ni³
siê niczym od innych niemowl¹t.
Dlaczego wiêc jego rodzice cieszyli
siê tak, jak rodzice œw. Jana
Chrzciciela? Bo podobnie jak oni
mieli ju¿ bardzo du¿o lat i prawie
stracili nadziejê, ¿e Bóg obdarzy
ich potomstwem. Rodzice zmar-
li jednak szybko. Wtedy Miko³a-
jem zaopiekowa³ siê wuj, tak¿e
Miko³aj, który by³ biskupem Pa-
tary. M³ody Miko³aj zosta³ z cza-
sem kap³anem, a kiedy w Mirze
zmar³ biskup, na jego miejsce
wybrano… Miko³aja? W³aœnie.
Ludzie kochali go bardzo, szcze-
gólnie za jego dobre serce. Kie-
dyœ us³ysza³, jak pewien biedak
prosi o ratunek. Mia³ liczn¹ ro-
dzinê, w tym trzy córki, których
nie móg³ wydaæ za m¹¿, gdy¿ nie
posiada³y posagu i bardzo siê
martwi³, aby nie zesz³y na z³¹
drogê. Miko³aj tak siê tym przej¹³,
¿e przyszed³ noc¹ pod dom owe-
go nieszczêœnika i wrzuci³ mu
przez okno - trzy sakiewki z pie-
niêdzmi! Potem nieraz jeszcze
robi³ takie wypady, zmieniaj¹c je-
dynie adresatów. By³ wspania-
³ym pasterzem. Niestety. Jego

gorliwoœæ nie spodoba³a siê rzym-
skiemu cesarzowi Dioklecjanowi.
Wiêzi³ biskupa przez kilka lat i nie
wiadomo, jak by siê ta sprawa za-
koñczy³a, gdyby nie œmieræ tyra-
na i edykt nowego cesarza, Kon-
stantyna Wielkiego, który zapew-
nia³ chrzeœcijanom swobodê wy-
znawania wiary. S³awa Miko³aja
ros³a szybko. Mówiono zw³aszcza
o jego cudach. O wskrzeszeniu z
martwych topielca i o ¿eglarzach,
których uratowa³ z morskiej kata-
strofy. Miko³aj by³ cz³owiekiem mi-

³osiernym, ale potrafi³ byæ tak¿e
stanowczy. Jak w przypadku Ariu-
sza? Otó¿ to. Bardzo siê zdener-
wowa³ jego heretyckimi teoriami.
Na szczêœcie sobór w Nicei roz-
prawi³ siê z arianami. Móg³ wiêc
Miko³aj wróciæ spokojnie do Miry.
Do koñca swoich dni pozosta³
pokorny i ubogi. Nieraz widziano
go, jak podró¿owa³ w swoich bi-
skupich szatach na oœle. I taki w³a-
œnie pozosta³ na zawsze w sercach
ludzi.

Czego uczy na Miko³aj? ¯e
warto byæ dobrym!
Dlatego zamiast cze-
kaæ na prezenty, le-
piej zacz¹æ obdarowy-
waæ nimi innych.
Choæby sercem wy-
ciêtym z papieru.

Opowiadanie
pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê

w niebie
œwiêci”
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BOMBOWA ZAGADKA

KUPON – BOMBOWA ZAGADKA

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 16 grudnia wrzuciæ do skrzynki. Skrzyn-
ka 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, umiesz-
czaj¹c w temacie „BOMBOWA ZAGADKA” (termin: pi¹tek, 16 grudnia).

Losowanie nagród w niedzielê 18 grudnia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

Dziœ proponujemy wam zabawê z rozsypanymi literami. Na ka¿dej bombce znajduj¹ siê literki, nale¿y
z nich u³o¿yæ wyraz – na ka¿dej bombce jeden. Powsta³e w ten sposób wyrazy, odczytane w kolejnoœci
wystêpowania utworz¹ has³o.

Po rozwi¹zaniu mo¿na pokolorowaæ bombki. Dobrej zabawy!
opr. E. H.-G.
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1 grudnia, czwartek                                                                                                                                                               *
800

1800 ++ W³adys³aw (m), Natasza, Agnieszka, Stefan Lech; ++ Anastazja, Aleksander Iwanków
2 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                  *

800

1800 Ró¿a MB Niepokalanie Poczêtej
3 grudnia, sobota – wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera                                                                       *

800 + Krystyna Koliñska – 6 rocznica œmierci
1800 ++ Boles³aw (m), Agnieszka Znamiec; ++ z rodzin Znamiec i Olszowych

4 grudnia, niedziela – druga niedziela Adwentu                                                                                                                   *
800 + Stefania Fuglewicz
900 ++ Waleria, Piotr Poleszczuk; + Józefa (f) Stefaniak; ++ z rodzin Kusiak, Stêpiñskich i Jankowskich
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Jan, Maria, Andrzej Semp; + Jan Wojtaœ; + Zenon Kuczer
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Helena, Ignacy Czy¿yk
2000

5 grudnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                         *
800

1800

6 grudnia, wtorek – wspomnienie œw. Miko³aja, biskupa                                                                                            *
800 + Jan Brzeziñski – 1 rocznica œmierci
1800

7 grudnia, œroda – wspomnienie œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora Koœcio³a                                                           *
800

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
8 grudnia, czwartek – uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny                                                           *

800

1800 Ró¿a œw. Symeona
9 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                 *

800 + Zofia Barbara Wieliczko – 8 rocznica œmierci
1800 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ Katarzyna, Jan PaŸdzior

10 grudnia, sobota                                                                                                                                                           *
800 ++ Jan, Adam Brzeziñscy
1800 ++ Stanis³aw (m), Maria Z¹bek; ++ Wanda, Antoni, Stanis³aw (m) Steckiewicz; ++ z rodziny

11 grudnia, niedziela – trzecia niedziela Adwentu                                                  *
800 + Helena Po³udniak
900 ++ Kazimiera, Roman PaŸdzior; + Stefania Chrobak; + Kazimierz Ca³y
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ma³gorzaty Czerw w 20. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 + Tadeusz WoŸniak – 21 rocznica œmierci
2000

12 grudnia, poniedzia³ek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Guadalupe
900

1700

1800

2000

13 grudnia, wtorek – wspomnienie œw. £ucji, dziewicy i mêczennicy                                                                                   *
900

1700

1800

2000

14 grudnia, œroda – wspomnienie œw. Jana od Krzy¿a, prezbitera i doktora Koœcio³a                                                           *
900

1600

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
2000

INTENCJE MSZALNE

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo

ku czci œw. Wawrzyñca
10 grudnia

(sobota)
po Mszy œw. na godz. 1800
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15 grudnia, czwartek                                                                                                                                                         *
800

1800

16 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *
800

1800 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Janina, Antoni, Lidia, Antoni Drelichowscy
17 grudnia, sobota                                                                                                                                                             *

800

1800 + Halina Brodowska – 5 rocznica œmierci; + Antoni Brodowski; ++ Rodzice: Józef (m), Antonina, Czes³aw (m), Teofila (f)
18 grudnia, niedziela – czwarta niedziela Adwentu                                                                                                                 *

800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Filipa G³adysz
900 ++ Krystyna, Tadeusz, Ewa Hreczuch; + Stanis³aw (m) Sus³owicz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + W³adys³awa (f) – 4 rocznica œmierci; ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
1200 W intencji Parafian
1800 + Zenon Graczyk; + Krzysztof Zo³otajkin; O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandry i Wojciecha
2000

19 grudnia, poniedzia³ek                                                                                                                                               *
800

1800 ++ W³adys³aw (m), Roman, Monika, Krystyna; ++ z rodziny Spitalniak
20 grudnia, wtorek                                                                                                                                                          *

800

1800

21 grudnia, œroda                                                                                                                                                              *
800

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
22 grudnia, czwartek                                                                                                                                                        *

800

1800

23 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                  *
800

1800 + Stefan Czerw – 20 rocznica œmierci; + Józefa (f) Czerw – 16 rocznica œmierci
24 grudnia, sobota – Wigilia Bo¿ego Narodzenia                                                                                                               *

800 + Ewa ¯¹d³o
2000 W intencji Parafian
2200 W intencji Parafian
2400 W intencji Parafian

25 grudnia, niedziela – uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego                                                                                                 *
900 + Franciszek (m) Firlit – 8 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200

1800 W intencji Parafian
26 grudnia, poniedzia³ek – œwiêto œw. Szczepana, pierwszego mêczennika                                                            *

800 Dziêkczynna w 30. rocznicê œlubu Aliny i Kazimierza Malec z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
900 + Lucjan Po³aczewski; ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla El¿biety i Tomasza w 40. rocznicê œlubu
1200 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla rodzin Skotnickich, Kowalczyków i Bagiñskich
1800 + Franciszek (m) Statnik – 35 rocznica œmierci; ++ z rodziny
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Barbary i Ryszarda Koralewskich w 45. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski
         dla nich, dzieci i wnucz¹t

27 grudnia, wtorek – œwiêto œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty                                                                                         *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zofii Œwiderskiej w 97. rocznicê urodzin

28 grudnia, œroda – œwiêto œw. M³odzianków, mêczenników                                                                                            *
900 Zakoñczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego

29 grudnia, czwartek                                                                                                                                                          *
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Marka w 9. rocznicê urodzin

30 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                         *
900 + Helena Po³udniak

31 grudnia, sobota – wspomnienie œw. Sylwestra I, papie¿a                                                                                             *
900 + Ryszard; ++ Rodzice i Bracia; + Mieczys³aw (m) Kowalczyk
1800 Dziêkczynna za miniony rok
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KRONIKA PARAFIALNA
W listopadzie przez sakrament Chrztu

œwiêtego do wspólnoty parafialnej zosta³
przyjêty

 Jan TURSKI

W listopadzie zmarli

+ Jadwiga KOWAL
+ Adam BRZEZIÑSKI
+ Leontyna SOKÓLSKA
+ Pelagia KOWAL
+ Norbert TOMCZYK

Módlmy siê o Niebo dla nich.GRUPA BIBLIJNA
Wszystkich chêtnych

zapraszamy na spotkania
w czwartki godz. 1900

do sali na plebanii

Zapraszamy do nabywania Kalendarza Parafialne-
go. Pieni¹dze zebrane podczas jego rozprowadzania
bêd¹, jak co roku, przeznaczone na remont naszego ko-
œcio³a – odbudowê kruchty.

Pielgrzymka do Fatimy z okazji 100-lecia objawieñ Maryjnych
Na spotkanie z „Piêkn¹ Pani¹”

Termin: 26 czerwca – 9 lipca 2017 r. (14 dni)
Cena: 3390 z³ + 105 euro
W programie m. in.: Lourdes, La Salette, Ars, Santiago de Compostella, Fatima,

Lizbona, Barcelona.
Szczegó³owy program pielgrzymki, dodatkowe informacje i zapisy do 15 grudnia

2016 r. u ks. S³awomira Œwidra tel. 793-596-883, sswider@wp.pl
Przy zapisie nale¿y wp³aciæ zaliczkê 500 z³
Iloœæ miejsc ograniczona!
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