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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Oto niebawem przyjdê!

(Ap 22, 7)

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Dzisiaj chcia³bym pog³êbiaæ ten
wymiar nadziei, jakim jest czujne
oczekiwanie. Temat czujnoœci jest
jednym z w¹tków przewodnich
Nowego Testamentu. Jezus g³osi
swoim uczniom: Niech bêd¹ prze-
pasane biodra wasze i zapalone
pochodnie! A wy [b¹dŸcie] podob-
ni do ludzi, oczekuj¹cych swego
pana, kiedy z uczty weselnej po-
wróci, aby mu zaraz otworzyæ,
gdy nadejdzie i zako³acze (£k 12,
35-36). W tym okresie po zmar-
twychwstaniu Jezusa, kiedy bez
przerwy wystêpuj¹ na przemian
chwile spokojne i niepokoj¹ce,
chrzeœcijanie nigdy siê nie pod-
daj¹. Ewangelia zaleca, aby byli
jak s³udzy, którzy nigdy nie k³ad¹
siê spaæ, dopóki ich pan nie po-
wróci. Ten œwiat wymaga naszej
odpowiedzialnoœci, a my j¹ podej-
mujemy w pe³ni i z mi³oœci¹. Je-
zus chce, aby nasze ¿ycie by³o pra-
cowite, abyœmy zawsze byli czuj-
ni, abyœmy z wdziêcznoœci¹ i za-
dziwieniem przyjmowali ka¿dy
nowy dzieñ dany nam przez Boga.
Ka¿dego rana jest bia³a karta,
któr¹ chrzeœcijanin zaczyna zapi-
sywaæ dobrymi uczynkami. Zosta-
liœmy ju¿ zbawieni przez odkupie-
nie Jezusa, ale teraz oczekujemy

na pe³ne objawienie siê
Jego panowania: kiedy
Bóg w koñcu stanie siê
wszystkim we wszyst-
kich (por. 1 Kor 15,
28). Nic nie jest bardziej
pewne w wierze chrze-

œcijan, ni¿ to „spotkanie”. Spotka-
nie z Panem. A kiedy nadejdzie
ten dzieñ, my chrzeœcijanie chce-
my byæ, jak owi s³udzy, którzy spê-
dzili noc z biodrami przepasany-
mi i zapalonymi pochodniami:
trzeba byæ gotowym na przycho-
dz¹ce zbawienie, gotowymi na
spotkanie. Jakie bêdzie to spotka-
nie? Objêcie w ramiona, wielka
radoœæ... Powinniœmy ¿yæ w ocze-
kiwaniu na to spotkanie.

Chrzeœcijanin nie zosta³ stwo-
rzony dla nudy; raczej dla cierpli-
woœci. Wie, ¿e nawet w monoto-
nii pewnych dni zawsze takich sa-
mych, ukryta jest tajemnica ³aski.
S¹ ludzie, którzy z wytrwa³oœci¹
swojej mi³oœci staj¹ siê jak stud-
nia, która nawadnia pustyniê. Nic
nie dzieje siê na pró¿no, a ¿adna
sytuacja, w której zanurzony jest
chrzeœcijanin, nie jest ca³kowicie
oporna na mi³oœæ. ¯adna noc nie
jest tak d³uga, aby zapominaæ
o radoœci œwitu. Jeœli pozostanie-
my zjednoczeni z Jezusem, to zim-
no chwil trudnych nas nie sparali-
¿uje; a nawet jeœli by ca³y œwiat
mia³ przemawiaæ przeciw nadziei,
jeœli by mówi³, ¿e przysz³oœæ przy-
niesie tylko ciemne chmury, to
chrzeœcijanin wie, ¿e w tej samej
przysz³oœci znajduje siê powtórne
przyjœcie Chrystusa. Nikt nie wie,

kiedy tak siê stanie, ale myœl, ¿e
u kresu naszej historii jest Jezus
mi³osierny, wystarcza aby mieæ uf-
noœæ i nie przeklinaæ ¿ycia. Wszyst-
ko bêdzie zbawione. Bêdziemy
cierpieli, bêd¹ chwile budz¹ce
gniew i oburzenie, ale s³odka
i potê¿na pamiêæ o Chrystusie
przepêdzi pokusê, aby myœleæ, ¿e
to ¿ycie jest zmarnowane.

Poznawszy Jezusa, nie mo¿e-
my czyniæ nic innego, jak tylko
badaæ historiê z ufnoœci¹ i na-
dziej¹. Jezus jest jak dom, a my
jesteœmy w jego œrodku i z okien
tego domu patrzymy na œwiat.
Dlatego nie zamykamy siê w so-
bie, nie op³akujemy melancholij-
nie przesz³oœci, rzekomo z³otej, ale
zawsze patrzymy w przysz³oœæ, ku
przysz³oœci, która jest nie tylko
dzie³em naszych r¹k, lecz przede
wszystkim jest sta³¹ trosk¹ Bo¿ej
Opatrznoœci. To wszystko, co jest
nieprzejrzyste, pewnego dnia sta-
nie siê œwiat³em.

Bóg nie zaprzecza samemu so-
bie, Bóg nigdy nie zawodzi. Jego
wola wzglêdem nas nie jest mgli-
sta, ale jest wyraŸnie nakreœlonym
planem zbawienia: Bóg pragnie,
by wszyscy ludzie zostali zbawie-
ni i doszli do poznania prawdy
(1 Tm 2,4). Dlatego nie poddaje-
my siê przep³ywowi wydarzeñ
z pesymizmem, jakby historia by³a
poci¹giem, nad którym utraciliœmy
kontrolê. Rezygnacja nie jest
cnot¹ chrzeœcijañsk¹. Podobnie
jak nie jest chrzeœcijañskie wzru-
szanie ramionami, czy pochylanie
g³owy przed przeznaczeniem, któ-
re zdaje siê nieuchronne.
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Ten, kto przynosi œwiatu na-
dziejê, nigdy nie jest osob¹ po-
tuln¹. Jezus zaleca, aby nie ocze-
kiwaæ Go z za³o¿onymi rêkami:
Szczêœliwi owi s³udzy, których
pan zastanie czuwaj¹cych, gdy
nadejdzie (£k 12,37). Nie ma ta-
kiego budowniczego pokoju, któ-
ry w ostatecznoœci nie narazi³by
swego osobistego spokoju, podej-
muj¹c problemy innych. Taki nie
jest budowniczym pokoju, to leñ.

Bo chrzeœcijan podejmuje ryzyko,
ma odwagê podejmowania ryzy-
ka, by nieœæ dobro, które da³ nam
Jezus jako skarb.

Ka¿dego dnia naszego ¿ycia
powtarzamy to wezwanie, które
pierwsi uczniowie w ich ojczystym
jêzyku aramejskim wyra¿ali s³owa-
mi Marana tha, a które znajduje-
my w ostatnim wersie z Biblii:
PrzyjdŸ, Panie Jezu (Ap 22, 20).
Jest to refren ka¿dego ¿ycia chrze-

œcijañskiego: w naszym œwiecie nie
potrzebujemy niczego innego
poza czu³oœci¹ Chrystusa. Có¿ to
za ³aska, jeœli w modlitwie w trud-
nych dniach tego ¿ycia s³yszymy
Jego g³os odpowiadaj¹cy i uspo-
kajaj¹cy nas: Oto niebawem
przyjdê! (Ap 22, 7). Dziêkujê.

Watykan, Audiencja ogólna,
11 paŸdziernika 2017

Na wigilijnym stole ustawiamy
krzy¿ i œwiecê (na przyk³ad Wigi-
lijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom).
K³adziemy Pismo Œwiête oraz
op³atki. Tradycja zachêca, aby
zostawiæ jedno miejsce wolne.
Symbolizuje ono pamiêæ o oso-
bach samotnych, bezdomnych,
tak¿e zmar³ych lub tych, z który-
mi nie mo¿emy byæ razem na wi-
gilijnej wieczerzy.

Zapalenie œwiecy rozpoczyna
domow¹ modlitwê. Najwa¿niej-
szym momentem jest odczytanie
Ewangelii o Bo¿ym Narodzeniu.
Powinien to zrobiæ ojciec lub inny
reprezentant rodziny. Potem war-
to pomodliæ siê za innych, tak jak
to robimy w czasie Mszy œw.
w tzw. modlitwie powszechnej.
PóŸniej nastêpuje ³amanie op³at-
kiem i wypowiadanie ¿yczeñ.
Przed samym posi³kiem odmów-
my modlitwê b³ogos³awieñstwa
potraw. A po kolacji nie zapo-

mnijmy o œpiewie kolêd. Bez ce-
lebracji nie ma œwiêtowania. Po-
ni¿ej kilka propozycji modlitw do
wykorzystania.

Fragment Ewangelii
Na przyk³ad wed³ug œw. £uka-

sza – £k 2,1-14.

Modlitwa powszechna
Zjednoczeni przy wigilijnym

stole pomódlmy siê teraz za in-
nych i za siebie nawzajem.
· Módlmy siê za papie¿a Fran-

ciszka i ca³y Koœció³ œwiêty, aby
nowonarodzony Zbawiciel odna-
wia³ serca kap³anów i œwieckich.
Ciebie prosimy, wys³uchaj nas,
Panie.
· Módlmy siê za ludzi ubogich,

g³odnych, bezdomnych, samot-
nych, nieszczêœliwych, opuszczo-
nych, ofiary klêsk ¿ywio³owych
i niesprawiedliwoœci, aby ubogi Je-
zus przyniós³ im nadziejê. Ciebie
prosimy...
· Módlmy siê za naszych krew-

nych, przyjació³ (szczególnie
za...), aby Mesjasz narodzony nie-
gdyœ w Betlejem narodzi³ siê tak-
¿e w ich sercach przez wiarê. Cie-
bie prosimy...
· Módlmy siê o pokój na œwie-

cie, o przebaczenie krzywd, o po-

jednanie miêdzy narodami, poli-
tykami, sk³óconymi rodzinami.
Niech Jezus nauczy nas wybaczaæ
sobie nawzajem. Ciebie prosi-
my...
· Módlmy siê za zmar³ych z na-

szych rodzin, aby mogli zasi¹œæ do
sto³u razem z Bogiem w niebie.
Ciebie prosimy...
· Módlmy siê za nas samych,

zgromadzonych wokó³ ma³ego
Jezusa, aby i w naszym domu za-
goœci³y pokój, radoœæ i nadzieja,
które On przynosi na œwiat. Cie-
bie prosimy...

Bo¿e, nasz Ojcze, wys³uchaj
naszych modlitw. Zeœlij swoje b³o-
gos³awieñstwo na nasz dom, aby-
œmy potrafili jak pasterze i anio-
³owie chwaliæ Ciebie i radowaæ siê
narodzeniem Twojego Syna. Któ-
ry ¿yje i króluje na wieki wieków.
Amen

Ojcze nasz...

Modlitwa przed posi³kiem
Pob³ogos³aw, Panie Bo¿e, nas,

pob³ogos³aw ten uroczysty posi-
³ek i tych, którzy go przygotowa-
li. Naucz nas dzieliæ siê chlebem
i radoœci¹ ze wszystkimi. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA PRZY WIGILIJNYM STOLE
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Z PAMIÊTNIKA PIELGRZYMA– SANTIAGO DE COMPOSTELLA
Przemierzaj¹c szlak pielgrzym-

kowy do Pani Fatimskiej, dane
nam by³o dotrzeæ do grobu
œw. Jakuba, znajduj¹cego siê w
Santiago de Compostela. Miasto
to po³o¿one jest w pó³nocno-za-
chodniej Hiszpanii i jest stolic¹ re-
gionu geograficznego – Galicji.

Cieszy³am siê bardzo, gdy¿ od
jakiegoœ ju¿ czasu Szlakiem Jaku-
bowym by³am bardzo zaintereso-
wana. By³ to wiêc dla mnie dzieñ
szczególny. Myœlê, ¿e uczestnicy
pielgrzymki zapamiêtaj¹ ten dzieñ
szczególnie dlatego, ¿e pogoda
zaskoczy³a nas wszystkich. Zamiast
pal¹cego s³oñca – pada³ deszcz
i wia³ zimny wiatr. W Ocebreiro,
malutkiej wiosce po³o¿onej na
wysokoœci 1293 m n.p.m zrobili-
œmy przerwê, by jak ka¿dego dnia
uczestniczyæ we mszy œw. sprawo-
wanej przez ksiêdza S³awka. Msza
œw. zosta³a odprawiona
w koœció³ku pw. Santa Ma-
ria la Real, gdzie w roku
1300 mia³ miejsce cud eu-
charystyczny.

Po mszy udaliœmy siê
w dalsz¹ drogê, by nawie-
dziæ katedrê w Santiago de
Compostela wzniesion¹ nad
grobem Œw. Jakuba, który
poniós³ œmieræ mêczeñsk¹
w roku 43 lub 44 w Jero-
zolimie z rozkazu Heroda.
Jak g³osi tradycja, jego cia-
³o zosta³o wykradzione przez
dwóch uczniów, którzy za-
brali je na statek i wyp³ynêli
z nim na otwarte morze. Po
wielu tygodniach ¿eglugi do-
tarli do brzegów Galicji,
a cia³o œwiêtego zosta³o po-

chowane na wzgórzu o nazwie Li-
bredon i wkrótce o nim zapomnia-
no.

Do odnalezienia grobu Œw. Ja-
kuba dosz³o w cudownych okolicz-
noœciach oko³o roku 813. Na nie-
bie mia³a pojawiæ siê wielka œwia-
t³oœæ oraz deszcz gwiazd, które
wskaza³y grób œwiêtego. Pustelnik
Pelagiusz, który by³ œwiadkiem
owego zjawiska powiadomi³ miej-
scowego biskupa Teodomira. Ten
nakaza³ przeszukaæ wskazane
miejsce, gdzie odkryto kamienny
grobowiec ze szcz¹tkami œwiête-
go Jakuba. Miejsce to nazwano
Campus Stealle (hiszp. pole
gwiazd), a powsta³e miasto – San-
tiago de Compostela. Wkrótce
zbudowano tam pierwszy koœció³
pod wezwaniem œwiêtego, do któ-
rego zaczêli przybywaæ pielgrzy-
mi z coraz to bardziej odleg³ych

zak¹tków Europy. Najwiêksze na-
silenie œwiêtych wêdrówek przy-
pada na okres XI-XV wiek San-
tiago de Compostela uznane zo-
sta³o za trzecie najwa¿niejsze miej-
sce pielgrzymkowe chrzeœcijan
zaraz po Jerozolimie i Rzymie.

Do Santiago de Compostela
prowadz¹ drogi z niemal wszyst-
kich krajów Europy i œwiata.

Najbardziej znanym i uczêszcza-
nym szlakiem jest Camino Fran-
ces, którego pocz¹tek znajduje siê
w Sain-Jean-Pied-de-Port, po pó³-
nocnej stronie Pirenejów.

Jednak ka¿dy z nas rozpoczy-
na pielgrzymowanie od progu w³a-
snego domu. Od roku 1993 szlak
œw. Jakuba na terenie Hiszpanii
wpisany jest na listê Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO.

Po dotarciu do Santiago de
Compostela nawiedziliœmy
katedrê, która jest jednym
z najwiêkszych dzie³ archi-
tektury romañskiej w Hisz-
panii. Katedra bogata jest
w liczne dzie³a sztuki, takie
jak Brama Z³otników czy
Portal Chwa³y. Osobliwo-
œci¹ katedry jest Botafume-
iro – wielka kadzielnica
o 700-letniej historii, za-
wieszona na sklepieniu na
skrzy¿owaniu naw. Wyko-
nana z mosi¹dzu i br¹zu
wa¿y 80 kg i ma 1,6 m wy-
sokoœci. Jest ona u¿ywana
jedynie podczas wa¿nych
uroczystoœci. Aby z kadziel-
nicy wydobywa³ siê dym, na-
le¿y nape³niæ j¹ ok. 40 kg
wêgla drzewnego wymie-
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DROGA
– Œwiadectwo

szanego z kadzid³em. Rozko³ysa-
nie kadzielnicy wymaga nie lada
wysi³ku ze strony oœmiu mê¿czyzn
tzw. tiraboleiros. Prêdkoœæ po
rozko³ysaniu dochodzi do
70 km/h. Zgodnie z tradycj¹ za-
pach kadzid³a wydobywaj¹cy siê
z Botafumeiro mia³ tak¿e w³aœci-
woœci lecznicze. Pielgrzymi przy-
bywaj¹cy do Santiago spêdzali
w podró¿y d³ugie tygodnie, a na-
wet miesi¹ce. Docierali na miej-
sce skrajnie zmêczeni, brudni,
a niejednokrotnie równie¿ chorzy.
Dym kadzielnicy mia³ w³aœciwoœci
dezynfekuj¹ce, chroni¹ce przed
zaraz¹ oraz ró¿nymi chorobami.

Najwa¿niejszym elementem o³-
tarza g³ównego jest XIII w. figura
œw. Jakuba. Po pokonaniu kilku
stopni w¹skim korytarzem ka¿dy
z pielgrzymów staje za plecami fi-
gury patrona i sk³ada rêce na jego
ramionach przedk³adaj¹c osobist¹

proœbê œwiêtemu.
Najwa¿niejszym symbolem

zwi¹zanym z pielgrzymowa-
niem do Santiago de Compo-
stela jest muszla œw. Jakuba –
muszla pielgrzyma. Jej charak-
terystyczny kszta³t pochodzi od
muszli wystêpuj¹cych licznie na
wybrze¿ach Oceanu Atlantyc-
kiego. Stanowi³y one pami¹t-
kê i swego rodzaju dowód od-
bycia pielgrzymki. Dziœ mo¿na
je kupiæ na ca³ej trasie, a naj-
wiêcej oczywiœcie w samym
Santiago. Do wa¿nych symboli
nale¿¹ równie¿ kij pielgrzymi, ka-
pelusz, peleryna oraz zbiorniczek
na wodê.

W odró¿nieniu od znanych
w Polsce masowych pielgrzymek
pieszych droga œw. Jakuba prze-
znaczona jest dla p¹tników indy-
widualnych lub ma³ych grup, bez
wzglêdu na wyznanie i narodo-

¯ycie ka¿dego cz³owieka
jest drog¹. Tylko od nas sa-
mych zale¿y jak przemierzy-
my drogê naszego ¿ycia. Cza-
sami warto wyciszyæ siê by
us³yszeæ to co nies³yszalne,
zobaczyæ to co niewidzialne,
a mo¿e zdobyæ to co nieosi¹-
galne.

Bêd¹c uczestniczk¹ piel-
grzymki zostawi³am wszyst-
kie sprawy dnia codzienne-
go, a czas jaki zosta³ mi dany
poœwiêci³am Panu Bogu
i Matce Najœwiêtszej. Co-
dzienna eucharystia, indywi-
dualne jak i wspólne modli-
twy dzia³a³y cuda. Dziêki mo-
dlitwie cz³owiek odnajduje ra-

doœæ, spokój, wewnêtrzn¹ moc.
Bo gdy Pan Bóg jest na pierw-
szym miejscu, to wszystko jest na
w³aœciwym miejscu.

Od naszej pielgrzymki minê³o
ju¿ kilka miesiêcy, a wspomnie-
nia s¹ nadal wci¹¿ ¿ywe. Czerpiê
z nich si³ê do pokonywania kolej-
nych kilometrów mojej drogi.
Dziêkujê Panu Bogu i Matce Naj-
œwiêtszej, ¿e dane mi by³o prze-
¿yæ ten cudowny czas. Ale nie za-
pominam równie¿ o naszym ksiê-
dzu S³awku, który podj¹³ siê tru-
du zorganizowania pielgrzymki.

DR

woœæ, chc¹cych doœwiadczyæ
w drodze ciszy i duchowej prze-
miany. Do ich dyspozycji s¹ nie
tylko znajduj¹ce siê po drodze
koœcio³y i kaplice, ale tak¿e do-
godne miejsca noclegowe
w schroniskach dla pielgrzymów.
Ka¿dy pielgrzym powinien zaopa-
trzyæ siê w credencial (oficjalny
paszport pielgrzyma).

DR
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W KRÓLESTWIE POLSKIMPO POWSTANIU LISTOPADOWYM 1830 R.
W podbitym kraju ¿ycie naro-

du po upadku powstania sta³o siê
niezwykle trudne. Car Miko³aj I
odebra³ Królestwu konstytucjê
i ograniczy³ jego samodzielnoœæ,
wprowadzi³ na 25 lat stan wojen-
ny. Najwy¿sza w³adza nale¿a³a do
dowódców wojskowych. Króle-
stwo musia³o zap³aciæ Rosji wy-
sok¹ karê pieniê¿n¹ za wywo³a-
nie powstania. W ró¿nych mia-
stach polskich wybudowano twier-
dze wojskowe, w których stacjo-
nowa³y za³ogi rosyjskie. Naj-
wiêksz¹ by³a Cytadela w Warsza-
wie. Znajdowa³o siê w niej ciê¿-
kie wiêzienie polityczne – X Pa-
wilon.

Armia Królestwa Polskiego
zosta³a zlikwidowana, a m³odych
Polaków wcielono na wiele lat do
armii rosyjskiej i wys³ano bardzo
daleko od miejsca zamieszkania.

Licznych uczestników powsta-
nia skazano na d³ugoletnie wiê-
zienie lub przymusowy pobyt

w g³êbi Rosji, czêsto na pracê na
Syberii. Wielu skutych ³añcucha-
mi pracowa³o nad si³y w tamtej-
szych kopalniach.

Na Syberiê zosta³ zes³any Piotr
Wysocki – przywódca powstania
listopadowego. Podczas obrony
Woli Wysocki by³ ciê¿ko ranny
i Rosjanie wziêli go do niewoli.
Po wyleczeniu stan¹³ przed s¹dem,
który skaza³ go na œmieræ. Car Mi-
ko³aj I zamieni³ wyrok na karê d³u-
goletniego zes³ania. W 1857 roku

pozwolono Wysockiemu wróciæ
do Królestwa. Zamieszka³ w ro-
dzinnej Warce i tam zmar³
w 1875 r. maj¹c 78 lat.

W Królestwie zamkniêto wy-
¿sze uczelnie i wiele szkó³ œred-
nich.

Przeœladowania Polaków by³y
te¿ dotkliwe w innych zaborach.
Rosja, Prusy i Austria porozumia-
³y siê miêdzy sob¹ w sprawie zwal-
czania polskich d¹¿eñ wyzwoleñ-
czych i karania swoich poddanych
– uczestników powstania listopa-
dowego.

Ani klêska powstania, ani prze-
œladowania dzia³aczy niepodleg³o-
œciowych, ani te¿ obecnoœæ we
wszystkich niemal zak¹tkach kra-
ju obcych wojsk i policji nie znie-
chêca³y Polaków do walki o wol-
noœæ ojczyzny. Swoj¹ odwag¹
i bojowoœci¹ zadziwili inne naro-
dy.

Antoni Biliñski

 Modlitwa wigilijna osób samotnych
Panie Jezu, który pozna³eœ smak odrzucenia i samotnoœci, powierzam z ufnoœci¹ moje ¿ycie

Tobie w ten œwi¹teczny wieczór. Proszê pokornie, abyœ mi pozwoli³ odczuæ Twoj¹ obecnoœæ
w moim domu. Zabierz ode mnie smutek, u¿alanie siê, pretensje, zazdroœæ i wszelkie negatywne
uczucia. Nape³nij moje serce Twoj¹ mi³oœci¹ i pokojem. Zasi¹dŸ ze mn¹ do sto³u i podziel siê ze mn¹
op³atkiem. Obdarz wszystkich samotnych ³ask¹ Twojej pociechy. Pomó¿ mi tak prze¿yæ œwiêta,
abym mocniej zjednoczy³ siê z Tob¹ i wszed³ kiedyœ do Twojego wiecznego domu. Który ¿yjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa o radoœæ silniejsz¹ ni¿ smutki
Panie Jezu, urodzony w nêdznej szopie, wœród ubogich ludzi, ku Tobie zwracamy siê z ufn¹

modlitw¹. Ty znasz trudnoœci, które nawiedzaj¹ nasz dom. Ty wiesz najlepiej, co odbiera nam
radoœæ ¿ycia, co os³abia nasz¹ nadziejê, co nape³nia lêkiem o przysz³oœæ. PrzyjdŸ do naszego domo-
wego Betlejem i przynieœæ radoœæ silniejsz¹ ni¿ smutki. Wiemy, ¿e Ty kochasz i nawiedzasz zw³asz-
cza tych, którzy Ÿle siê maj¹. B¹dŸ œwiat³em w ciemnoœci, pociech¹ w strapieniu, si³¹ w niemocy.
Zbaw nas, Jezu i pozwól nam siê narodziæ na nowo. Prosimy o to pokornie przez wstawiennictwo
Twojej ubogiej Matki, œw. Józefa i œwiêtych m³odzianków mêczenników. Który ¿yjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. JAN OD KRZY¯A(1542-1591)

Mia³ dziewiêæ lat, wychudzon¹
twarz i smutne oczy, kiedy pew-
nego ranka matka zostawi³a go w
przytu³ku w Medina del Campo
w Hiszpanii. Nie by³a z³¹ kobiet¹.
Przeciwnie. Jednak po œmierci
mê¿a nie potrafi³a w ¿aden spo-
sób utrzymaæ siebie i trzech ma-
³ych synków. Kiedy Janek trochê
podrós³, sam zacz¹³ zarabiaæ na
swoje utrzymanie. Praktykowa³ u
tkacza i krawca, malarza i snyce-
rza. Pielêgnowa³ chorych i s³u¿y³
jako zakrystian. A kiedy uzbiera³
trochê pieniêdzy, zapisa³ siê do
szko³y jezuickiej w Medinie. Jego
marzeniem by³o wst¹pienie do
klasztoru karmelitów. Marzenie to
spe³ni³o siê w koñcu, ale … By³
rozczarowany? Bardzo. Zdziwi³
go przede wszystkim brak dyscy-
pliny w klasztorze. Ale nic, robi³
swoje. To znaczy? Studiowa³ filo-
zofiê i teologiê. A kiedy ju¿ zosta³
wyœwiêcony na kap³ana pozna³ –
no w³aœnie – Teresê z Avili, nie-
zwyk³¹ karmelitankê i póŸniejsz¹
œwiêt¹. To ona namówi³a go, aby
nie przechodzi³ do zakonu kartu-
zów, na co mia³ wielk¹ ochotê,
lecz poœwiêci³ siê zreformowaniu
zakonu karmelitów. Wspierali siê
odt¹d przez dziewiêæ lat w tym
trudnym dziele. Ona reformowa-
³a zakon ¿eñski, on mêski. Ale nie
mia³ lekko, oj nie mia³. Dlacze-
go? Z powodu silnych przeciwni-
ków. ̄ eby wybiæ mu z g³owy pier-
wotn¹, surow¹ regu³ê, oskar¿yli

go nawet o brak pos³uszeñstwa i
wtr¹cili do klasztornego wiêzienia.
Tam z heroizmem znosi³ g³ód,
ch³ostê i cierpienia, a Bóg os³a-
dza³ mu to zes³anie nadprzyrodzo-
nymi ³askami. Nie móg³ stamt¹d
uciec? Myœla³ o tym. Myœla³… a¿
wreszcie siê uda³o! Bracia przy-
chylni reformie, nazywani karme-
litami bosymi – w odró¿nieniu od
naje¿onych, nazwanych trzewicz-
kowymi – powitali go z radoœci¹ i
wybrali na prze³o¿onego. Znowu
wiêc zabra³ siê ostro do pracy. Re-
formy Jana podoba³y siê papie-

¿om: Grzegorzowi XIII i Sykstu-
sowi V. Kiedy jednak ster w zako-
nie przejêli przeciwnicy reformy,
szybko zepchniêto Jana na mar-
gines. Umiera³ schorowany, w ca³-
kowitym opuszczeniu. Ale jego
dzie³o zatriumfowa³o. Mamy wiêc
teraz i karmelitów trzewiczko-
wych, i bosych!

***

By³ poet¹ i mistykiem.  Jego
dzie³a dotycz¹ce ¿ycia duchowe-
go przet³umaczono na wszystkie

jêzyki œwiata. Twierdzi³,
¿e „Lepsze jest opano-
wanie jêzyka, ni¿ post
o chlebie i wodzie”.
Ujarzmiæ w³asny jêzyk,
to prawie tak, jak ujarz-
miæ dzik¹ bestiê w so-
bie. Nie jest to zadanie
dla miêczaków. Myœlisz,
¿e Ci siê uda?

Opowiadanie
pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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ZADANIE GRUDNIOWE

KUPON – Zagadka grudniowa

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

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

Zbli¿aj¹ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Dziœ  zapraszam Was do lektury œwi¹tecznego opowiadania
p.t. Bajka dla Lenusi Anny Rozenberg i znalezienia podkreœlonych liter. Gdy wpiszecie je do kratek
zgodnie z kolejnoœci¹ ich wystêpowania, to uzyskacie ca³e grudniowe has³o. Dobrych Œwi¹t!

Opr. E. H.-G.

Wysoko w Niebie, gdzie ¿yj¹ anio³ki i œwiêci trwa³o
wielkie poruszenie. Jak co roku Œwiêty Piotr wybiera³
anio³ka, który zapali Pierwsz¹ Gwiazdkê w wigiliê Bo-
¿ego Narodzenia, aby ludzie na ziemi wiedzieli kiedy
zasi¹œæ do wieczerzy. Pierwsza Gwiazdka mia³a
ogromn¹ moc – potrafi³a spe³niaæ ¿yczenia. Wszystkie
anio³ki marzy³y o zapaleniu Pierwszej Gwiazdki, wiêc
by³y bardzo grzeczne. Tym razem Œwiêty Piotr wybra³
ma³ego i weso³ego anio³ka – Lenusiê. Wyt³umaczy³ jej
jak ma zapaliæ Gwiazdkê. Bêdzie musia³a do niej ostro¿-
nie podlecieæ, tak by ludzie jej nie widzieli, strz¹sn¹æ
z aureoli z³oty py³ i wypowiedzieæ proœbê. Na dwa dni
przed Bo¿ym Narodzeniem, zdenerwowana Lenusia
postanowi³a przeæwiczyæ zadanie. Wieczorem ubra³a
siê i polecia³a bliziutko do Gwiazdy i gdy rozpoczê³a
wypowiadaæ formu³ê sta³o siê coœ dziwnego: Gwiazda
tak siê zachybota³a, ¿e zaczepi³a jednym ramieniem
o aureolê Lenusi. Anio³ek próbowaæ siê oswobodziæ,
ale Gwiazdka odczepi³a siê od nieba i oboje zaczêli
spadaæ, a¿ wreszcie upadli na ziemiê. Lenusia usiad³a
i rozejrza³a siê po okolicy – by³a na ³¹ce pokrytej œnie-
giem. Za ni¹ rozci¹ga³ siê ciemny las, a przed ni¹
miga³y ¿ó³te œwiat³a miasteczka. Sama wygl¹da³a jak
zwyczajna dziewczynka – aureolka przygas³a, a skrzy-
de³ka zniknê³y. Gwiazdki nie by³o widaæ, bo rozbi³a siê
na kawa³eczki.  Lenusia szybko zebra³a je do worecz-
ka i schowa³a pod ko¿uszek. Nie mog³a wróciæ na
niebo, bo Gwiazdka by³a po³amana i nie mog³a spe³-
niæ tak wielkiego ¿yczenia.

Anio³ek postanowi³ wiêc ruszyæ do miasteczka. Z
ukrycia przywita³ j¹ nieznajomy i zaproponowa³ jej noc-
leg w rozbitym obozie. Lenusia spojrza³a na obcego:
nie wygl¹da³ przyjaŸnie, choæ siê uœmiecha³. Jego pro-
pozycja wydawa³a siê dobra. Po krótkiej pogawêdce i
kolacji po³o¿yli siê spaæ. Lenusia zasnê³a szybko, ale
wkrótce obudzi³ j¹ szept kupców, którzy postanowili

okraœæ dziewczynkê  z woreczka. Gdy tylko kupcy za-
snêli, wsta³a i wyci¹gnê³a woreczek z kawa³kami
Gwiazdki. Siêgnê³a do niego, wyci¹gnê³a kilka kawa³-
ków i wrzuci³a do ogniska.

– Niech kupcy œpi¹ twardym snem, tak d³ugo, ¿ebym
zd¹¿y³a uciec do miasta! Z ogniska wystrzeli³y z³ote
iskry, ale kupcy wcale siê nie obudzili. Znak, ¿e ¿ycze-
nie siê spe³ni³o. Lenusia bieg³a przed siebie, a¿ dotar-
³a do miasteczka. Wokó³ malutkiego rynku by³y dom-
ki, a na œrodku by³a studnia z ¿urawiem. Ludzie powo-
li zaczêli siê wokó³ niej gromadziæ i czerpaæ wodê.
W miasteczku panowa³a atmosfera œwi¹teczna – ze-
wsz¹d nap³ywa³y zapachy makowców, pierogów z grzy-
bami i sma¿onych ryb. W oknach zawieszono lampki,
na drzwiach stroiki. Lenusia by³a coraz smutniejsza.
Dzieñ up³ywa³, a ona b³¹ka³a siê po mieœcie. Myœla³a
jakby tu naprawiæ Gwiazdkê, ale nic nie przychodzi³o
jej do g³owy. Zbli¿a³ siê wieczór, a ona nie mia³a gdzie
spaæ. Zaczê³a wiêc chodziæ od domu do domu i prosiæ
o pomoc. Nikt nie chcia³ goœciæ ma³ej, obcej i umoru-
sanej dziewczynki. I tak dosz³a do ostatniego, najmniej-
szego i  zniszczonego domku. W oknach nie by³o de-
koracji, a ze œrodka nie dochodzi³ zapach potraw. Le-
nusia zapuka³a, otworzy³a jej starowinka ubrana w zno-
szony sweter i dziuraw¹ spódnicê. Lenusia wesz³a do
œrodka. Dom wygl¹da³ na bardzo biedny. Jedna ma³a
izba oœwietlona by³a s³abo tl¹cym siê w kominku ¿arem.
Œciany by³y odrapane. Na œrodku sta³ stó³ z krzes³ami,
a w k¹cie – ma³a kuchenka i koœlawy kredens. Przy
stole siedzia³ zgarbiony staruszek. Lenusia poczu³a, ¿e
tym ludziom mo¿e powiedzieæ prawdê, wiêc opowie-
dzia³a im o Niebie i Gwiazdce, o kupcach i ucieczce.
Oni s³uchali, ale jej nie uwierzyli. Staruszka przygoto-
wa³a grube kromki chleba z mas³em i ciep³¹ herbatê,
które Lenusia poch³onê³a natychmiast. A kiedy siê
najad³a to dowiedzia³a siê, ¿e zjad³a wszystko, co sta-
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Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 15 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 „Zadanie grudniowe” (termin: pi¹tek 15 grudnia).

Losowanie nagród w niedzielê 17 grudnia po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

ruszkowie mieli na œwiêta. Lenusi by³o przykro, ¿e sta-
ruszkowie s¹ tak biedni. Gdy zbli¿a³ siê œwit siêgnê³a
do woreczka z kawa³kami gwiazdki, wziê³a garœæ i wrzu-
ci³a do kominka.

– Niech ci staruszkowie bêd¹ bogaci i do koñca
¿ycia maj¹ piêkne œwiêta – wyszepta³a. Z kominka
wyskoczy³y z³ote iskry – znak, ¿e ¿yczenie siê spe³ni³o.
Dom zacz¹³ siê zmieniaæ. W kominku bucha³ ogieñ,
œciany domku pomalowa³y siê b³êkitn¹ farb¹, stary stó³
zmieni³ siê w piêkn¹ ³awê, suto zastawion¹ jedzeniem,
a kredens w œliczne mebelki. Nawet ³ó¿ko staruszków
sta³o siê wspania³ym ³o¿em. Lenusia ucieszona z ¿ycze-
nia po cichu wysz³a z domku. Gdy ju¿ dom znikn¹³ jej
z oczu, us³ysza³a tylko wo³anie staruszka, ¿e to praw-
dziwy cud.

Anio³ek doszed³ na rynek i przy studni zacz¹³ p³a-
kaæ. W pewnym momencie podszed³ do niej m³ody,
sympatyczny, piegowaty cz³owiek. Zapyta³ j¹ co siê
sta³o? Lenusia widzia³a, ¿e i tak jej nikt nie uwierzy,
wiêc rzek³a, ¿e potrzaska³a z³ot¹ Gwiazdkê swojej mamy
i nie wie jak j¹ naprawiæ. M³ody cz³owiek obejrza³
Gwiazdê i zaprowadzi³ Lenusiê do jubilera, kowala
i œlusarza, ale wszêdzie by³o zamkniête. Przecie¿ by³a
Wigilia. W pewnym momencie Lenusia popatrzy³a na
ca³kiem bose stopy m³odego cz³owieka. Ch³opiec po-
wiedzia³ jej, ¿e dwaj zbójcy ukradli mu buty oraz sa-
kiewkê z pieniêdzmi i pierœcionkiem, a dziœ mia³ siê
oœwiadczyæ ukochanej. Szepnê³a tak, by m³odzieniec
nie s³ysza³:

– Niech ten mi³y cz³owiek odzyska swoje rzeczy.
I nagle tu¿ przed nimi pokaza³a siê skradziona para
butów, sakiewka i pierœcionek, bo rzeczy skradzione
w Wigiliê musz¹ wróciæ do w³aœciciela. Uradowany
m³odzieniec pobieg³ oœwiadczaæ siê ukochanej.
Zbli¿a³ siê wieczór, a Gwiazdka wci¹¿ tkwi³a w wo-
reczku anio³ka, który spostrzeg³ miêdzy budynkami
ma³ego, przemarzniêtego, brudnego ch³opca, który
zbiera pieni¹¿ki na lekarza dla chorej mamy. Sta³ ze
spuszczon¹ g³ow¹ i zaczepia³ przechodniów, wyci¹ga-
j¹c chud¹ r¹czkê prosz¹c o pomoc. Ale ludzie prze-
chodzili obojêtnie. Anio³ek wsta³, podszed³ do ch³opca
i zdj¹³ ko¿uszek, opatuli³ ch³opczyka i powiedzia³:

– IdŸ do domu i nic siê nie martw. Mama niebawem
wyzdrowieje.

Gdy tylko ch³opiec oddali³ siê dostatecznie, Lenusia
wyci¹gnê³a woreczek i wziê³a garœæ kawa³eczków
gwiazdki i wypowiedzia³a proœbê, aby mama ch³opca
wyzdrowia³a i ¿eby oboje mieli piêkne œwiêta!  Gwiazd-
ka spe³ni³a ¿yczenie Lenusi. Zdrowa i weso³a mama
przywita³a synka ju¿ na progu, a gdy zniknêli w
drzwiach, anio³ek zobaczy³ przez okno, ¿e zasiadaj¹ do
suto zastawionego sto³u. Niebo ju¿ pociemnia³o. Lu-
dzie zaczêli wychodziæ na ulice zaniepokojeni. Zbli¿a³a
siê pora wieczerzy, ale Pierwszej Gwiazdy nigdzie nie
by³o widaæ!

– Wszystko przeze mnie – szlocha³a cichutko Lenu-
sia – Gdybym tylko nie pomog³a tamtym ludziom, mo¿e
wróci³abym na niebo i jakoœ wszystko odkrêci³a…
– Ale pomog³aœ – powiedzia³ ktoœ niskim g³os – po-
mog³aœ bezinteresownie, a to bardzo du¿o. – To by³
œw. Piotr. Zadowolony i uœmiechniêty – Dobrze zrobi-
³aœ, mój ma³y anio³ku. Co prawda nie trzeba by³o ucie-
kaæ, ale naprawi³aœ swoje winy i wszyscy oczekuj¹ na
ciebie w Niebie. A co z Pierwsz¹ Gwiazdk¹? Ka¿dy
cz³owiek na ziemi prosi o coœ Gwiazdkê i wykorzystuje
jej moc. Ale wszechmocny Bóg tworzy Gwiazdê na
nowo i co roku mo¿emy j¹ ogl¹daæ na niebie – wyt³u-
maczy³. Wzi¹³ Lenusiê za rêce i wkrótce zaczêli siê
unosiæ ku niebu. Byli ju¿ przy nowej Gwiazdce i Lenu-
sia mia³a w³aœnie j¹ zapaliæ. Wziê³a g³êboki oddech,
strz¹snê³a z³oty py³ z aureoli, która wróci³a nad jej g³o-
wê i wypowiedzia³a: Gwiazdo Wigilijna, co œwiecisz
na niebie, daj ludziom nadziejê, co s¹ w potrzebie.
Zagubionym – proste œcie¿ki podaruj, radoœci smut-
nym wcale nie ¿a³uj. Ca³e œwiêta niech bêd¹ czara-
mi, bo Pan Jezus jest miêdzy nami! Gwiazdka roz-
b³ys³a wspania³ym blaskiem i ludzie na ca³ej Ziemi
zasiadali do wieczerzy. Dzielili siê op³atkiem, sk³adali
p³yn¹ce z serca ¿yczenia, a potem do póŸnego wie-
czora kolêdowali, a kolêdy te frunê³y pod samo Nie-
bo. Wszyscy siê cieszyli, ale nikt nie wiedzia³, ¿e naj-
bardziej  radowali siê staruszkowie, m³odzieniec ze sw¹
ukochan¹ i ma³y ch³opiec z mam¹. W koñcu odwiedzi³
ich sam Anio³. Czy mo¿na chcieæ wiêkszego cudu?
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INTENCJE MSZALNE
1 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                  *

900

1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca
2 grudnia, sobota                                                                                                                                                                 *

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandry w 1. rocznicê urodzin
1800 ++ Stanis³aw (m), Maria Z¹bek; ++ Wanda, Antoni, Stanis³aw (m) Steckiewicz; ++ z tych rodzin

3 grudnia, I niedziela Adwentu                                                                                                                                                   *
800 ++ Helena, Ignacy Czy¿yk
900 ++ Agnieszka, Boles³aw (m) Znamiec
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Urszuli, Dzieci, Synowej, Ziêciów i Wnuków
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Aleksandra (m) w 5. rocznicê urodzin
2000 ++ Wiktoria, Adolf, W³adys³aw (m) Przyjemscy

4 grudnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                        *
800

1800 ++ W³adys³aw (m), Natasza, Agnieszka, Stefan; ++ z rodziny Lech
5 grudnia, wtorek                                                                                                                                                          *

800

1800

6 grudnia, œroda                                                                                                                                                                    *
800 + Janek Klimek – 15 rocznica œmierci
1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

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

1800 + Jan Brzeziñski – 2 rocznica œmierci; + Adam Brzeziñski
8 grudnia, pi¹tek – uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP                     *

800 + Zofia Barbara – 9 rocznica œmierci
1800

9 grudnia, sobota                                                                                            *
800

1800 ++ Kazimiera, Roman PaŸdzior; + Stefania Chrobak; + Kazimierz Ca³y
10 grudnia, II niedziela Adwentu                                                                     *

800 ++ Stefania, Micha³ Fuglewicz
900 ++ Zofia, Roman M¹czka
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Waleria, Piotr Poleszczuk; + Józefa (f) Stefaniak; ++ z rodzin Kusiak, Stêpiñskich i Jankowskich
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Janina, Bronis³aw (m) Sokó³; ++ z rodziny
2000

11 grudnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                      *
800

1800

12 grudnia, wtorek                                                                                                                                                                *
800 Dziêkczynna z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ireny z okazji 70. rocznicy urodzin
1800 + s. Teofania – 1 rocznica œmierci

13 grudnia, œroda – wspomnienie œw. £ucji, dziewicy i mêczennicy                                                                                   *
800

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
14 grudnia, czwartek – wspomnienie œw. Jana od Krzy¿a, kap³ana i doktora Koœcio³a                                                       *

800

1800

15 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                 *
800 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej dla Celiny z okazji urodzin i imienin
1800

16 grudnia, sobota                                                                                                                                                            *
800 W intencji Aleksandry z okazji imienin
1800 ++ W³adys³aw (m), Monika, Krystyna, Roman; ++ z rodziny Spitalniak

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 grudnia (niedziela)
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17 grudnia, III niedziela Adwentu – Rekolekcje parafialne                                                                                                        *
800

900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Filipa
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + W³adys³awa (f) – 5 rocznica œmierci; ++ z rodzin Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
1200 W intencji Parafian
1800 + Tadeusz WoŸniak – 22 rocznica œmierci; ++ Stanis³awa (f), Tomasz Zuchowicz
2000

18 grudnia, poniedzia³ek  – Rekolekcje parafialne                                                                                                            *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Wojciecha z racji urodzin
2000

19 grudnia, wtorek – Rekolekcje parafialne                                                                                                              *
900 + Teresa Polakiewicz – 30 dzieñ po pogrzebie (od Ewy Jacków z rodzin¹)
1800 + Ró¿a Dudek – 1 rocznica œmierci
2000

20 grudnia, œroda – Rekolekcje parafialne                                                                                                                                                               *
900

1600

1800 Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
2000

21 grudnia, czwartek                                                                                                                                                       *
800

1800

22 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                                        *
800

1800 ++ Luba, Zenon; ++ z rodzin Graczyk, Zo³otajkin; + Krzysztof Zo³otajkin
23 grudnia, sobota                                                                                                                                                          *

800

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Adama i Ewy
24 grudnia, IV niedziela Adwentu, Wigilia                                                                                                                       *

800 + Ewa ¯¹d³o
900

1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100

1200

2000 W intencji Parafian
2200 W intencji Parafian
2400 W intencji Parafian

25 grudnia, poniedzia³ek – Narodzenie Pañskie – uroczystoœæ z oktaw¹                                                                      *
900 + Lucjan Po³aczewski; ++ Zofia, Jan, Zbigniew, Jan Œwiderscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Feliks Wronowie; + Ma³gorzata Je¿ewska
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Danuty i Andrzeja w 25. rocznicê œlubu

26 grudnia, wtorek – œwiêto œw. Szczepana, pierwszego mêczennika                                                                      *
800 Dziêkczynna w 31. rocznicê œlubu Aliny i Kazimierza Malec z proœb¹ o dalsze ³aski i opiekê Matki Bo¿ej
900 Dziêkczynna w 10. rocznicê urodzin Marka z proœb¹ o potrzebne ³aski i Bo¿e b³ogos³awieñstwo
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Wiktoria, W³adys³aw (m) Czarnieccy; ++ Zofia, Kazimierz Z¹bek
1200 W intencji rodzin Kowalczyków, Skotnickich, Bagiñskich, Skonieczków i Bródków
1800 ++ Karol, Kazimierz, Stanis³awa (f) Kalemba; ++ Weronika, Antoni Kolanek
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla El¿biety i Tomasza w 41. rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich i dla
       dzieci

27 grudnia, œroda – œwiêto œw. Jana Aposto³a i Ewangelisty                                                                                            *
900

28 grudnia, czwartek – œwiêto œwiêtych M³odzianków, mêczenników                                                                      *
900 Zakoñczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego

29 grudnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *
900

30 grudnia, sobota                                                                                                                                                             *
900 Dziêkczynna za Wspólnotê Ró¿añca Nieustaj¹cego z proœb¹ o wys³uchanie modlitw i potrzebne ³aski dla wszystkich
       cz³onków grupy

31 grudnia, niedziela – œwiêto œwiêtej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa                                                                            *
800 W intencji duchowego i moralnego odrodzenia Ojczyzny
900 + Zofia Œwiderska; ++ z rodziny
1000 Msza œwiêta zbiorowa



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W listopadzie 2017 r. przez

sakrament Chrztu œwiête-
go do wspólnoty parafial-
nej zosta³y przyjête dzieci:

Olaf Antoni Winnicki
Antonina Julia Biliñska

W listopadzie zmarli:

+ Jerzy Bieszczad
+ Halina Rutkowska
+ Jan Tkacz
+ Teresa Polakiewicz

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 grudniu

Intencja ogólna
Aby osoby starsze, wspiera-

ne przez rodziny i przez wspól-
noty chrzeœcijañskie, wspó³pra-
cowa³y, wykorzystuj¹c m¹droœæ
i doœwiadczenie, w przekazywa-
niu wiary i wychowywaniu no-
wych pokoleñ.

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.

Rekolekcje Adwentowe
17 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

18 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 stanowa
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

19 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 stanowa
2000 Msza œw. z nauk¹ ogóln¹,

20 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
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