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Nabo¿eñstwa Wielkopostne
Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek

dla doros³ych o godz. 900 ze msz¹ œwiêt¹,
dla dzieci o godz. 1700, dla doros³ych o godz. 1730,

dla m³odzie¿y o godz. 1900

Gorzkie ¿ale w ka¿d¹ niedzielê o godz. 1700

Œroda Popielcowa – 6 marca
Msze œwiête o godz. 900, 1700 (dla dzieci), 1800 i 2000



2 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Trwaj¹c w Chrystusie

mo¿emy byæ wierni w mi³oœci

Katecheza o VI przykazaniu Bo¿ym

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

W naszym cyklu katechez
o przykazaniach docieramy dziœ
do Szóstego S³owa, które doty-
czy wymiaru uczuciowego i p³cio-
wego, a brzmi: „Nie bêdziesz cu-
dzo³o¿y³”.

Jest tutaj bezpoœrednie odwo-
³anie do wiernoœci i rzeczywiœcie
¿adna ludzka relacja bez wierno-
œci i lojalnoœci nie jest autentycz-
na.

Nie mo¿na kochaæ jedynie tak
d³ugo, jak „to jest wygodne”. Mi-
³oœæ przejawia siê w³aœnie, gdy
wykraczamy poza próg w³asnego
interesu, kiedy dajemy wszystko,
bez zastrze¿eñ. Jak stwierdza Ka-
techizm: „Mi³oœæ chce byæ trwa³a;
nie mo¿e byæ «tymczasowa»”
(n. 1646). Wiernoœæ jest cech¹
wolnej, dojrza³ej, odpowiedzialnej
relacji miêdzyludzkiej. Równie¿
przyjaciel okazuje siê prawdziwym,
jeœli jest nim w ka¿dych okolicz-
noœciach, w przeciwnym razie nie
jest przyjacielem. Chrystus obja-
wia mi³oœæ autentyczn¹, On ¿yj¹-
cy bezgraniczn¹ mi³oœci¹ Ojca jest
z tego wzglêdu wiernym Przyja-
cielem, akceptuj¹cym nas nawet
wtedy, gdy b³¹dzimy i zawsze chce
naszego dobra, nawet kiedy na to
nie zas³ugujemy.

Cz³owiek potrzebuje mi³oœci
bezwarunkowej, a kto nie otrzy-

muje tej akceptacji, nosi
w sobie pewn¹ niekom-

pletnoœæ, czêsto o tym nie wie-
dz¹c. Ludzkie serce próbuje wy-
pe³niæ tê pustkê namiastkami, go-
dz¹c siê na kompromisy i prze-
ciêtnoœæ, które z mi³oœci maj¹ je-
dynie mi³y posmak. Ryzykowne
jest nazywanie „mi³oœci¹” relacji
przedwczesnych i niedojrza³ych,
³udz¹c siê znalezieniem œwiat³a
¿ycia w czymœ, co w najlepszym
razie jest tylko jego odbiciem.

Tak dochodzi na przyk³ad do
przeceniania atrakcyjnoœci fizycz-
nej, która sama w sobie jest da-
rem od Boga, ale ma na celu przy-
gotowywanie drogi do autentycz-
nej i wiernej relacji z osob¹. Jak
mówi³ Jan Pawe³ II, cz³owiek „jest
wezwany do pe³nej i dojrza³ej
spontanicznoœci odniesieñ”, która
„stopniowo staje siê owocem ro-
zeznawania poruszeñ w³asnego
serca”. Jest to coœ, co siê zdoby-
wa, poniewa¿ ka¿da istota ludzka
„musi wytrwale i konsekwentnie
uczyæ siê znaczenia cia³a” (por.
Katecheza, 12 listopada 1980 r.
w: Jan Pawe³ II, Nauczanie Pa-
pieskie, III, 2, Poznañ-Warszawa
1986, s. 590).

Powo³anie do ¿ycia ma³¿eñskie-
go wymaga zatem uwa¿nego ro-
zeznania jakoœci relacji oraz okre-
su narzeczeñstwa, aby j¹ spraw-
dziæ. Aby przyst¹piæ do sakramen-
tu ma³¿eñstwa, narzeczeni musz¹
dojrzewaæ w przekonaniu, ¿e

w ich wiêzi jest rêka Boga,
uprzednia wzglêdem nich i im to-
warzysz¹ca, pozwalaj¹ca im
stwierdziæ: „Z Bo¿¹ pomoc¹ œlu-
bujê Ci wiernoœæ na zawsze”. Nie
mog¹ obiecaæ sobie wiernoœci
„w smutku i radoœci, w zdrowiu
i chorobie”, kochaæ siê nawzajem
i szanowaæ ka¿dego dnia swojego
¿ycia jedynie na podstawie dobrej
woli i nadziei, ¿e „to siê uda”.
Musz¹ opieraæ siê na solidnej pod-
stawie wiernej mi³oœci Boga.

Dlatego przed zawarciem sa-
kramentu ma³¿eñstwa konieczne
jest dok³adne przygotowanie, po-
wiedzia³bym swego rodzaju kate-
chumenat. W grê wchodzi bowiem
ca³e ¿ycie w mi³oœci, a z mi³oœci¹
nie ma ¿adnych zabaw. Nie mo¿-
na nazwaæ przygotowaniem do
ma³¿eñstwa trzech czy te¿ czte-
rech konferencji wyg³oszonych
w parafii. To nie jest przygoto-
wanie! To udawanie przygotowa-
nia, a odpowiedzialnoœæ za takie
dzia³ania ponosz¹ proboszcz, bi-
skup, którzy na to pozwalaj¹.
Przygotowanie powinno byæ doj-
rza³e i wymaga ono czasu. To nie
jest akt formalny lecz sakrament,
na który trzeba siê przygotowaæ
poprzez prawdziwy katechume-
nat.

Wiernoœæ jest bowiem sposo-
bem bycia, stylem ¿ycia. Wiernie
dzia³amy, szczerze mówimy, po-
zostajemy wierni prawdzie we
w³asnych myœlach i dzia³aniach,
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aby nas „zarazi³a”. ¯ycie utkane
z wiernoœci wyra¿a siê we wszyst-
kich wymiarach i prowadzi do by-
cia wiernymi i godnymi zaufania
mê¿czyznami i kobietami we
wszystkich okolicznoœciach.

Ale aby osi¹gn¹æ tak piêkne
¿ycie nie wystarcza nasza ludzka
natura - trzeba by wiernoœæ Boga
wkroczy³a w nasze ¿ycie. To Szó-

ste S³owo wzywa nas, abyœmy
zwrócili nasze spojrzenie ku Chry-
stusowi, który swoj¹ wiernoœci¹
mo¿e odebraæ nam serce cudzo-
³o¿ne a daæ nam serce wierne.
W Nim i tylko w Nim jest mi³oœæ
bez zastrze¿eñ i wahania, ca³ko-
wity dar z siebie, bez nawiasów i
determinacja akceptacji do same-
go koñca.

Z Jego œmierci i zmartwych-
wstania wyp³ywa nasza wiernoœæ,
z Jego bezwarunkowej mi³oœci
wyp³ywa nasza sta³oœæ w rela-
cjach. Z komunii z Nim, z Ojcem
i z Duchem Œwiêtym, wyp³ywa
komunia miêdzy nami i umiejêt-
noœæ wiernego prze¿ywania na-
szych wiêzi. Dziêkujê.

Watykan, audiencja ogólna,
24.10.2018

www.deon.plKONIEC KARNAWA£U
Kiedy zaczynamy siê zastana-

wiaæ nad tym, czym jest karna-
wa³ zaraz przychodzi nam do g³o-
wy nastêpuj¹cy po nim Wielki
Post, a gdy zestawiamy karnawa³
i Post to od razu wyskakuje, jak
królik z kapelusza „wojna postu
z karnawa³em” znana z obrazu
Pietera Bruegla, ale i twórczoœci
polskich bardów solidarnoœciowe-
go karnawa³u – Jacka Kaczmar-
skiego i Przemys³awa Gintrowskie-
go.

Sugestia, ¿e pomiêdzy karna-
wa³em i postem jest rodzaj wojny
podsuwa czasem pokusê by wi-
dzieæ w karnawale sprzeciw wo-
bec religijnego umartwienia poj-
mowanego, jako chrzeœcijañski
ucisk. Dylematy karnawa³u nie s¹
jednak bliskie tylko tym, dla któ-
rych chrzeœcijañstwo jest dalekie.
Ojciec Marek Blaza, jezuita, pi-
sz¹c swego czasu o karnawale za-
stanawia³ siê wrêcz czy w ogóle
mo¿liwa jest taka przemiana z kar-
nawa³owego hulaki w wielkopost-
nego pokutnika i co, jako chrze-
œcijanie, mamy z tym zrobiæ. Od-
powiedŸ na takie pytanie wyda³a
siê chyba autorowi trudna, ponie-
wa¿ by j¹ znaleŸæ odwo³a³ siê do
nadprzyrodzonych interwencji
Boga i przyk³adów gwa³townych
nawróceñ wierz¹cych w dziejach
Koœcio³a. „Oczywiœcie odwo³uj¹c

siê do historii Koœcio³a mo¿emy
odpowiedzieæ, ¿e u Boga nie ma
nic niemo¿liwego, albo ¿e
w ¿ywotach œwiêtych mo¿na zna-
leŸæ niema³o przyk³adów nag³ych
nawróceñ. Odpowiadaj¹c w ten
sposób, byæ mo¿e, sami liczymy
te¿ na cud nawrócenia naszego
serca, który mia³by siê dokonaæ
w mgnieniu oka. Jednak sami za-
uwa¿amy, ¿e z zasady taki cud nie
dokonuje siê automatycznie. Trze-
ba bowiem nad sob¹ popraco-
waæ.”

Coœ w tym oczywiœcie jest, jed-
nak ka¿dego roku ten „czas” jest
taki sam i jest krótki, a tak¿e na-
g³y jak b³yskawica – przychodzi
Œroda Popielcowa, przyjmujemy
na g³owy popió³ pokuty i nie ma
czasu by przepracowaæ tê prze-
mianê. Mamy
wejœæ w umartwie-
nie i ju¿. Mo¿e za-
tem chodzi o coœ
innego ni¿ „prze-
pracowywanie”
i zamianê z hulaki
w mnicha, opart¹
na naszej woli?
Czy gdy ktoœ pije,
zagrzebany jest po
uszy w na³ogu, tak
po prostu niczym
heros mo¿e to pi-
cie zostawiæ? Od-

powiedŸ zgodna z prawd¹ brzmi
– tak jedynie bywa.

Joseph Ratzinger w kilku aka-
pitach, które poœwiêci³ karnawa-
³owi wspaniale rozbija próby prze-
ciwstawienia pobo¿noœci i karna-
wa³u. „Wydaje siê byæ rzecz¹ pro-
blematyczn¹ traktowaæ karnawa³,
jako przedmiot rozwa¿ania teolo-
gicznego, poniewa¿ w³aœciwie ob-
chody karnawa³owe w sposób
najwy¿ej bardzo poœredni tylko
wi¹¿¹ siê z rokiem koœcielnym. Ale
czy w tym wzglêdzie nie ulegamy
trochê swoistej schizofrenii? Z jed-
nej bowiem strony radzi jesteœmy,
¿e karnawa³ przyj¹³ siê w³aœnie
w krajach katolickich, z drugiej zaœ
strony omijamy dyskusjê o nim
z punktu widzenia teologicznego.
Czy karnawa³ nale¿y, wiêc do

Dzwon œmierci – beztroska zabawa, która kiedyœ musi
siê skoñczyæ... (fragment obrazu z koœcio³a parafialnego w
Kroœnie), fot. Arkadiusz Bednarczyk, Ÿród³o: niedziela.pl
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Z pocz¹tkiem lutego, nasza ¿er-
nicka grupa pielgrzymkowa wyru-
szy³a w podró¿ do Ziemi Œwiêtej.
Odczuwaj¹c siln¹ potrzebê nawie-
dzenia miejsc zwi¹zanych z ¿yciem
i œmierci¹ naszego Pana Jezusa
Chrystusa, podjêliœmy trud wêdro-
wania po ziemi opisanej w Biblii.

Pogoda nam sprzyja³a, luty oka-
za³ siê bardzo dobrym miesi¹cem
na tak¹ wyprawê, bo towarzyszy-
³o nam s³oñce, które ogrzewa;
wiatr, który nie mo¿e nam zaszko-
dziæ; deszcz, który pada noc¹.

Bardzo bogaty program piel-
grzymki, mo¿liwy by³ do realizacji
dziêki temu, ¿e prowadzi³ nas do-
œwiadczony przewodnik – biblista

ks. dr Ryszard Kempiak. Nawie-
dzane przez nas miejsca i prze¿y-
cia z nim zwi¹zane, wzmacniane
by³y czytanymi przez niego frag-
mentami ze Starego i Nowego Te-
stamentu, co w szczególnie moc-
ny sposób utrwala³o nasz¹ wiedzê.

Ka¿dy dzieñ przynosi³ nowe
prze¿ycia, nowe wiadomoœci. To
by³ czas konfrontacji naszych wy-
obra¿eñ z rzeczywistoœci¹. I choæ
do domów wróciliœmy z baga¿em
wiedzy i prze¿yæ, zdjêæ i zakupio-
nych pami¹tek, dopiero teraz,
poœród codziennych obowi¹zków,
mamy czas na podsumowania
i refleksje. W jednym z progra-
mów telewizyjnych us³ysza³am

zdanie, ¿e o przesz³oœci, o wyda-
rzeniach historycznych nie wystar-
czy tylko czytaæ. Aby je zrozumieæ
trzeba przez nie „przejœæ”. Dlate-
go myœlê, ¿e my, id¹c œladami Je-
zusa, czuliœmy bardzo wyraŸnie
Jego obecnoœæ i nie jest wa¿ne to,
¿e Jego œlady, zatarte albo przy-
sypane, mog¹ znajdowaæ siê dzie-
siêæ metrów pod ziemi¹. Dla nas
to by³o to samo miejsce, to samo
niebo…

W kolejnych numerach naszej
Gazetki uka¿¹ siê relacje z tej piel-
grzymki w cyklu “Z pamiêtnika
pielgrzyma”.

Ma³gorzata Machoñ

ŒLADAMI JEZUSA

spraw, których z chrzeœcijañskie-
go punktu widzenia nie nale¿y
aprobowaæ, z punktu widzenia zaœ
ludzkiego nale¿y je jednak tolero-
waæ, bo zakazaæ siê ich nie da?
Wówczas jednak nale¿a³oby zapy-
taæ: w jakim stopniu chrzeœcijañ-
stwo jest ludzkie?”

I dalej Kardyna³ odpowiada na
to pytanie – wyegzorcyzmowane
pogañskie obyczaje, poddane
wczeœniej w³adzy demonów, gwa³-
tu i rzeczywistego smutku wyni-
kaj¹cego z ³¹czenia zabawy i prak-
tyk przeciwko naturze staj¹ siê
eksplozj¹ radoœci, zabawy, uciechy
i pociechy, czasem autoironii mó-
wi¹cej wœród œmiechu s³owa praw-
dy, bliskie s³owom kaznodziei wiel-
kopostnego. W ten sposób odde-
monizowany karnawa³ móg³ siê
powo³aæ na s³owa Starego Testa-
mentu: „Jest czas p³aczu i czas
œmiechu” (Koh 3, 4).

Swoj¹ teologiczn¹ miniaturê

poœwiêcon¹ karnawa³owi kardy-
na³ Ratzinger zamkn¹³ klamr¹ od-
nosz¹ca siê do wspó³czesnoœci.
Wyegzorcyzmowany karnawa³
zdziera z ludzkich twarzy demo-
niczne maski, ale dziœ karnawa³
jest znów niszczony przez smutek,
który wywo³uj¹ nowi „bogowie”
chc¹cy nim zaw³adn¹æ – to „ma-
mona wraz ze swoimi sprzymie-
rzeñcami”. Chrzeœcijanie nie maj¹
walczyæ przeciw zabawie, ale
o dobr¹ zabawê, czyli maj¹ sprze-
ciwiaæ siê zatraceniu, zniewoleniu
czy zabawie, jako substytucie pe³-
nego ¿ycia. Ratzinger: „Walka
z demonami i œmiech ze œmiej¹-
cymi siê id¹ w parze; chrzeœcija-
nin nie musi byæ cz³owiekiem roz-
dwojonym, poniewa¿ wiara
chrzeœcijañska jest prawdziwie
ludzka”.

Na czym jednak mog³o pole-
gaæ to egzorcyzmowanie oprócz
czystego œmiechu. Co zrobiæ

z tym, ¿e do Œrody Popielcowej
hulamy, a potem ju¿ tylko nosi-
my popió³ na g³owach? Oczywi-
œcie Pan Jezus wskazywa³, ¿e post
chrzeœcijanina ma siê objawiaæ ina-
czej ni¿ umartwienie znane w kul-
turze ¿ydowskiej. „Kiedy poœcicie,
nie b¹dŸcie posêpni jak ob³udni-
cy. Przybieraj¹ oni wygl¹d ponu-
ry, aby pokazaæ ludziom, ¿e
poszcz¹. Zaprawdê, powiadam
wam: ju¿ odebrali swoj¹ nagrodê.
Ty zaœ, gdy poœcisz, namaœæ sobie
g³owê i umyj twarz, aby nie lu-
dziom pokazaæ, ¿e poœcisz, ale
Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukry-
ciu, odda tobie” (Mt 6,1-6.16-18).

Zanik napiêcia pomiêdzy Po-
stem i karnawa³em skutkuje po-
mieszaniem w samym Koœciele.
W efekcie ani nie potrafimy siê
modliæ, ani tañczyæ. Warto zapy-
taæ siê, czy tak w³aœnie nie jest?

Tomasz Rowiñski
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Symbolika popio³u
Popió³, to symbol przemijania i

kruchoœci ludzkiego ¿ycia, to tak-
¿e znak ¿a³oby i pokuty. W staro-
¿ytnym Egipcie posypywano nim
g³owy, aby zamanifestowaæ skar-
gê czy wyraziæ smutek, by poka-
zaæ skruchê, a tak¿e podkreœliæ fakt
odbywanej pokuty. Podobnie te¿
czynili staro¿ytni Grecy i plemio-
na arabskie. Praktykê tê równie¿
przyjêli i stosowali Izraelici. Nadali
jej wymiar œciœle sakralny i okre-
œlili starotestamentalnymi przepi-
sami Prawa. Dlatego te¿ szybko
sta³a siê ona czyteln¹ i zrozumia³¹
dla rodz¹cego siê w tym krêgu
kulturowym chrzeœcijañstwa, któ-
re obrzêd posypania popio³em
w³¹czy³o do swojej liturgii.

Zewnêtrzna forma
pokuty

Obok zgrzebnych szat
i w³osienicy oraz chleba
i wody jako jedynego pokar-
mu, posypanie g³owy popio-
³em stanowi³o jeden ze zwy-
czajów i form publicznej po-
kuty. Zobowi¹zani do jej pod-
jêcia i naznaczeni w ten spo-
sób przez biskupa byli ci, którzy
dopuœcili siê miêdzy innymi takich
grzechów jak zaparcie siê wiary,
zabójstwo, nierz¹d. Okres jej od-
bywania - pocz¹wszy od VII w. –
rozpoczyna³ siê w Œrodê Popiel-
cow¹ i trwa³ do Wielkiego Czwart-
ku. W tym czasie pokutuj¹cy byli
wy³¹czeni ze Wspólnoty, co prze-
jawia³o siê równie¿ i w tym, ¿e
wykluczano ich z udzia³u w liturgii
eucharystycznej. Mogli jedynie
uczestniczyæ w obrzêdach wstêp-
nych i liturgii s³owa – do modli-
twy wiernych. Kiedy jednak
z czasem praktykowanie publicz-
nej pokuty zaczê³o traciæ na zna-
czeniu i siê zacieraæ, równie¿ za-
nik³y niektóre jej formy. Obrzêd

SENS I ZNACZENIE POPIELCA
posypania g³ów popio³em prze-
trwa³ i okaza³ siê ewenementem.
Jest on bowiem znakiem postu
i pokuty odprawianej prywatnie
przez wszystkich wiernych,
w ³¹cznoœci z innymi cz³onkami
Koœcio³a. Ceremoniê tê papie¿
Urban II (1088-99) uczyni³ obo-
wi¹zuj¹c¹ w ca³ym Koœciele. Wte-
dy te¿ ustalono, ¿e popió³ bêdzie
przygotowywany z palm poœwiê-
conych w Niedzielê Palmow¹ po-
przedniego roku. Ten symbolicz-
ny obrzêd jaki stanowi posypanie
g³ów popio³em sta³ siê wiêc ak-
tem œciœle zwi¹zanym z pierwszym
dniem Wielkiego Postu, który
ukszta³towany czcigodn¹ Tradycj¹

Koœcio³a, jest czterdziestodnio-
wym czasem pog³êbionej modli-
twy, jak równie¿ czasem szczegól-
nej refleksji nad w³asnym ¿yciem
i postêpowaniem oraz jego prze-
mian¹ na lepsze, co wyra¿a siê
w postawie nawrócenia.

Posypanie popio³em
– znaczenie obrzêdu

Najistotniejszym znaczeniem
tego obrzêdu jest chêæ nawróce-
nia, czyli postawa powrotu do
Boga tych, którzy w skutek ludz-
kiej s³aboœci przez grzech oddalili
siê od Niego. Wyjaœniaj¹c je Be-
nedykt XVI podkreœli³, ¿e „nie jest
to oczywiœcie zwyk³y rytua³, ale
coœ bardzo g³êbokiego, co poru-
sza nasze serca. Pozwala nam zro-

zumieæ aktualnoœæ napomnienia
proroka Joela”, który w imieniu
Stwórcy wo³a: „Nawróæcie siê do
Mnie ca³ym swym sercem, przez
post i p³acz, i lament. Rozdzieraj-
cie jednak wasze serca, a nie sza-
ty! Nawróæcie siê do Pana, Boga
waszego!” (Jl 2, 12). Tym ze-
wnêtrznym znakom i gestom musi
jednak odpowiadaæ, jak zauwa¿a
dalej papie¿, „szczeroœæ ducha
i konsekwencja w dzia³aniu. Po
có¿ bowiem – pyta natchniony
autor – rozdzieraæ szaty, jeœli ser-
ce pozostaje dalekie od Pana,
a zatem od dobra i sprawiedliwo-
œci? Oto co jest naprawdê wa¿ne:
nawrócenie do Boga sercem

szczerze skruszonym, aby zjed-
noczyæ sobie Jego mi³osierdzie
(por. Jl 2, 12-18).

Dwie formy
Mocnym wezwaniem do

tego, byœmy uznali siê za
grzesznych i powrócili do Boga
s¹ dwie brzemienne w treœæ
formu³y, które towarzysz¹ su-
rowemu w formie obrzêdowi
Œrody Popielcowej. Pierwsza
z nich mówi: „Pamiêtaj, ¿e

prochem jesteœ i w proch siê ob-
rócisz” (por. Rdz 3, 19). Przypo-
minaj¹ one cz³owiekowi o jego
kondycji, któr¹ charakteryzuje kru-
choœæ i ograniczonoœæ. Maj¹ nam
one uzmys³awiaæ, byœmy ca³¹ uf-
noœæ pok³adali jedynie w Bogu.
Druga formu³a stanowi nawi¹za-
nie do s³ów, które Chrystus wy-
powiedzia³, gdy rozpoczyna³ wy-
pe³nianie swojej misji. Nawo³ywa³
wtedy: „Nawracajcie siê i wierz-
cie w Ewangeliê” (Mk 1, 15). Jest
to wezwanie, byœmy fundamentem
naszej odnowy uczynili „mocne
i pe³ne ufnoœci przylgniêcie do
Ewangelii”.

(oprac. ks. K.S.)
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NOWE ULICE NASZEGO OSIEDLA
Profesor

M i e c z y -
s³aw Zlat
urodzi³ siê
w 1927 r.,
w Przemy-
œlu, zmar³
w 2014 r.,
pochowany
jest na

cmentarzu œw. Wawrzyñca we
Wroc³awiu.

By³ znakomitym profesorem hi-
storii sztuki Uniwersytetu Wro-
c³awskiego, cz³onkiem Komitetu
Nauk o Sztuce PAN, specjalizuj¹-
cym siê w historii sztuki XV-XVII
wieku. Znany by³ jako wybitny
znawca sztuki œredniowiecznej
i nowo¿ytnej, zas³u¿ony nauczy-
ciel i wychowawca wielu pokoleñ
historyków sztuki. Po wojnie przy-
jecha³ do zniszczonego Wroc³awia
i podj¹³ w 1946 roku studia hi-
storii sztuki, które ukoñczy³
w 1952 roku.

Od 1948 pracowa³ w Muzeum
Œl¹skim we Wroc³awiu, od 1956
– na Uniwersytecie Wroc³awskim,
Pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia-
³u Filozoficzno-Historycznego, kie-
rownika Katedry Historii Sztuki,
a póŸniej dyrektora Instytutu Hi-
storii Sztuki. By³ cz³onkiem Senatu
Uniwersytetu Wroc³awskiego.

Jeszcze w trakcie studiów
podj¹³ pracê w Muzeum Œl¹-
skim we Wroc³awiu, w któ-
rym przeszed³ drogê od asy-
stenta do kustosza. W 1957
roku zosta³ powo³any przez
biskupa wroc³awskiego Bole-
s³awa Kominka do komisji
konserwatorskiej d.s. zabyt-
ków sztuki archidiecezji wro-
c³awskiej. By³ cz³onkiem wie-
lu instytucji i stowarzyszeñ
naukowych: Komitetu Nauk
o Sztuce PAN, Komitetu S³o-

wianoznawstwa PAN, Komitetu
Badañ Naukowych, ICOMOS,
Wroc³awskiego Towarzystwa Na-
ukowego i Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki. Cz³onek Rady ds.
Ochrony Zabytków przy Ministrze
Kultury i Sztuki  oraz Rad Nauko-
wych: Instytutu Sztuki PAN, Mu-
zeum Narodowego we Wroc³awiu,
Biblioteki Zak³adu Narodowego
im. Ossoliñskich, Rady Konserwa-
torskiej m. Wroc³awia i woj. wro-
c³awskiego. Pe³ni³ te¿ funkcjê kon-
sultanta Pracowni Konserwacji Za-
bytków i Oœrodka Dokumentacji
Zabytków w Warszawie oraz Fun-
dacji Lubi¹¿.

Poniós³ ogromne zas³ugi dla
obrony i ochrony zabytków dol-
noœl¹skich, by³ m.in. wspó³za³o¿y-
cielem firmowanej przez Stowa-
rzyszenie Historyków Sztuki serii
Œl¹sk w zabytkach sztuki, po
wielu staraniach doprowadzi³ do
objêcia dolnoœl¹skiego regionu Ka-
talogiem Zabytków Sztuki w Pol-
sce. By³ autorem licznych publi-
kacji, promotorem prac doktor-
skich, wspó³pracowa³ stale m.in.
z Polskim S³ownikiem Biograficz-
nym. Wœród jego licznych publi-
kacji wymieniæ nale¿y monogra-
fie o Ratuszu we Wroc³awiu, zam-
kach w Brzegu i Krasiczynie. By³
wspó³autorem i wspó³redaktorem

pierwszej, powojennej syntezy
dziejów sztuki Wroc³awia. Opubli-
kowa³ rozdzia³y o nowo¿ytnej
sztuce polskiej w znanej wszyst-
kim historykom sztuki monumen-
talnej edycji Propyläen Kunstge-
schichte. Jednym z jego ostatnich
dzie³ by³a synteza sztuki renesan-
su i manieryzmu w Polsce. Znaj-
dowa³ siê w komitetach redakcyj-
nych periodyków naukowych: Biu-
letyn Historii Sztuki, Rocznik
Historii Sztuki, Roczniki Sztuki
Œl¹skiej….

Znacz¹ce by³o zaanga¿owanie
profesora Zlata w dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹ i polityczn¹ na rzecz de-
mokracji i swobód obywatelskich.
Jako prodziekan anga¿owa³ siê w
obronê studentów po Marcu 1968
roku. Pe³ni³ funkcjê wiceprzewod-
nicz¹cego Spo³ecznego Komitetu
Odbudowy Panoramy Rac³awic-
kiej, by³ cz³onkiem Spo³ecznego
Komitetu Nauki we Wroc³awiu,
wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem
Spo³ecznego Komitetu Obrony
Praw Cz³owieka. Wspó³zak³ada³
Solidarnoœæ na Uniwersytecie
Wroc³awskim, by³ doradc¹ Miêdzy-
zak³adowego Komitetu Zwi¹zko-
wego Dolnego Œl¹ska i innych
struktur Solidarnoœci, zosta³ inter-
nowany w stanie wojennym.
W grudniu 1986 podpisa³ apel do-

magaj¹cy siê zamkniêcia
zatruwaj¹cej okolicê me-
talami ciê¿kimi huty stali
chromowej w Siechni-
cach ko³o Wroc³awia.

Odznaczony Krzy¿em
Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski, oraz
wieloma innymi medala-
mi.

zebra³a i opracowa³a:
Irena Surma
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Uroczystoœæ Najœwiêtszego
Oblicza obchodzona jest w pi¹tek
przed Œrod¹ Popielcow¹ przez
zgromadzenie sióstr Wynagrodzi-
cielek Najœwiêtszego Oblicza (ob-
liczanki), jak i przez wszystkich
czcicieli Najœwiêtszego Oblicza
Pana Jezusa.

T¹, która szczególnie przyczy-
ni³a siê do szerzenia nabo¿eñstwa
do Najœwiêtszego Oblicza Pana
Jezusa by³a œwiêta Gertruda. Jej
to w³aœnie Pan objawi³ obietnice
zwi¹zane z tym nabo¿eñstwem.

Œwiêta Gertruda urodzi³a siê
w 1256 roku w Turyngii. Gdy
mia³a 5 lat, powierzono j¹ ów-
czesnym zwyczajem na wychowa-
nie benedyktynkom w Helfta.
Spêdzi³a tam cale ¿ycie. Najpierw
jako uczennica, zdobywaj¹c solid-
ne wykszta³cenie humanistyczne
i teologiczne, póŸniej jako mnisz-
ka. Jest jedn¹ z najwiêkszych mi-
styczek chrzeœcijañstwa.

Jej zjednoczenie z Bogiem sku-
pi³o siê na tajemnicy mi³oœci Ser-
ca Jezusowego. Swoje modlitwy
i objawienia zapisa³a w pismach,
które po niej pozosta³y. Zmar³a
w 1302 roku.

Jest patronk¹ Ameryki Po³u-
dniowej. Kult Œwiêtej rozci¹gn¹³
na ca³y Koœció³ Klemens XII na
proœbê króla polskiego Augusta II
Sasa w 1732 roku.

W ikonografii œw. Gertruda
przedstawiana jest w stroju opat-
ki, z krzy¿em w rêku.

Obietnice dla czcicieli
Najœwiêtszego Oblicza

Pana Jezusa
Objawienie œw. Gertrudzie

przez samego Pana Jezusa nabo-
¿eñstwa do Jego Przenajœwiêtsze-
go Oblicza otworzy³o nam jakby
now¹ studniê ³ask Bo¿ych, gdy¿
Zbawiciel obdarzy³ j¹ wielkimi
obietnicami, podyktowa³ mianowi-

cie œw. Gertrudzie, ¿e:
1. Osoby praktykuj¹ce nabo¿eñ-

stwo do Œwiêtego Oblicza, otrzy-
maj¹ za ¿ycia wewnêtrzne i sta³e
œwiat³o, a po œmierci bêd¹ jaœnieæ
w niebie szczególniejsz¹ œwiat³o-
œci¹.

2. Ci, którzy wpatruj¹ siê w rany
Mego Oblicza na ziemi, wpatry-
waæ siê Weñ bêd¹ w niebie, na
jaœniej¹ce chwa³¹.

3. Ci, którzy czciæ bêd¹ Œwiête
Oblicze Moje w duchu zadoœæuczy-
nienia, dope³ni¹ tego, co uczyni³a
œw. Weronika. Stosownie, z jak¹
gorliwoœci¹ czciæ bêd¹ zniewa¿o-
ne Me Oblicze przez bluŸnierców,
tak samo bêdê czuwaæ nad ich
obliczem przez grzechy oszpeco-
nym. Boskie Oblicze Moje jest
form¹ bóstwa, która przywraca
duszom podobieñstwo Bo¿e.

4. Co do tych, którzy mow¹,
modlitw¹ albo pismem bêd¹ bro-
nili sprawy Mojej, ja tak¿e bêdê
ich broni³ przed Szatanem i udzielê
im szczególnych ³ask.

5. Bêdê ich broni³ od nieprzyja-
ció³.

6. Bêdê ich ochrania³ od nie-
szczêœæ i z³ych przygód.

7. Zapewniê im wytrwanie do
koñca.

8. Gdy ofiaruj¹ Ojcu Mojemu
i Mojej Matce zadoœæuczynienie za
zniewa¿one Moje Oblicze, wy-
prosz¹ nawrócenie wielu grzesz-
ników.

9. Tak samo, jak w jakimœ kró-
lestwie, posiadaj¹c monetê, za
noszenie w duszy drogocennego
wyobra¿enia Najœwiêtszego Obli-
cza otrzyma siê w tym ¿yciu
wszystko, co konieczne do zbawie-
nia.

10. Przez to Œwiête Oblicze
bêd¹ dziaæ siê cuda.

11. Œwiêtej Matyldzie, prosz¹-
cej Pana naszego, aby ci, którzy
czcz¹ pamiêæ Jego s³odkiego Ob-

licza, nie byli pozbawieni Jego
najmilszego towarzystwa, odpo-
wiedzia³: „¯aden z nich nie bêdzie
od³¹czonym ode Mnie”.

12. Pan nasz obieca³ œw. Ger-
trudzie wyraziæ w duszy tych, któ-
rzy czciæ bêd¹ Jego Najœwiêtsze
Oblicze, rysy Boskiego z Nim po-
dobieñstwa.

13. Przez Œwiête Moje Oblicze
otrzymasz zbawienie wielu grzesz-
ników. Przez to ofiarowanie nic
nie bêdzie ci odmówione.

„Wszyscy, którzy chc¹c Mi oka-
zaæ swoj¹ mi³oœæ pamiêtaæ bêd¹
czêsto o wizerunku przedstawia-
j¹cym Moje Boskie Oblicze, uczuj¹
w sobie przez odbicie Mego Cz³o-
wieczeñstwa ¿ywy odblask Mojej
Twarzy, która w nich bêdzie wy-
ryta i jaœnieæ bêd¹ bardziej od in-
nych w ¿yciu wiecznym”.

AKT OFIAROWANIA
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje-

my Ci w Niepokalanym Sercu
Maryi Najœwiêtsze Oblicze Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, na
ratunek dla œwiata i otwarcie Nie-
ba duszom w czyœæcu cierpi¹cym,
na za³agodzenie Twojego Gnie-
wu nad grzesznym œwiatem
i ub³aganie Mi³osierdzia.

UROCZYSTOŒÆ  NAJŒWIÊTSZEGO OBLICZA
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
ŒW. ALOJZY ORIONE(ok. 1872-1940)

Mieæ trzynaœcie lat i takiego
pecha! No bo kiedy ju¿ siê zdecy-
dowa³ i postanowi³ za³o¿yæ fran-
ciszkañski habit, okaza³o siê, ¿e
w klasztorze nie mog¹ go przyj¹æ
z powodu… z³ego stanu zdrowia.
Dobre sobie! Rozchorowaæ siê na
zapalenie p³uc akurat w chwili,
kiedy wa¿¹ siê przysz³e losy. Wró-
ci³ wiêc ze zwieszonym nosem
w swoje piemonckie strony. Bo
by³ W³ochem? W³aœnie. Mieszka³
w Tortonie, mia³ trzech starszych
braci i zosta³by pewnie – tak jak
oni i tata – brukarzem (nie myliæ
z drukarzem ani bramkarzem)
i zajmowa³ siê brukowa-
niem dróg i ulic, gdyby
nie rozmowa z probosz-
czem.

Po tej rozmowie – to
niesamowite – mia³
ochotê skakaæ z radoœci.
Proboszcz za³atwi³ mu
bowiem miejsce w inter-
nacie (nie myliæ
z Internetem) w Turynie,
u samego ksiêdza Jana
Bosko! Tego ksiêdza
Jana, który zosta³ póŸniej
œwiêtym (pisaliœmy o nim
w naszej Gazetce). Poje-
cha³ wiêc Alojzy do Tu-
rynu i tak siê przyk³ada³
do nauki, ¿e ju¿ wkrótce
by³ najlepszym uczniem w
szkole i ulubionym wy-
chowankiem ksiêdza
Jana. A kiedy po dwóch

latach modli³ siê przy jego ³ó¿ku
– gdy ten by³ ju¿ umieraj¹cy – zo-
sta³ nagle uzdrowiony ze wszyst-
kich dolegliwoœci! Wychowawcy
zatrudnieni w oratorium mieli na-
dziejê, ¿e Alojzy – po ukoñczeniu
szko³y – te¿ zostanie wychowawc¹
i bêdzie pracowa³ razem z nimi,
On jednak mia³ ju¿ w g³owie…
inny plan?

Dok³adnie. Marzy³o mu siê ka-
p³añstwo. Wróci³ do Tortony, za-
puka³ do tamtejszego seminarium
duchownego i… Nie przyjêli go?
Przyjêli, ale by³ bez grosza. Aby
zdobyæ pieni¹dze na op³acenie

kosztów nauki, zamieszka³ w przy-
budówce nale¿¹cej do katedry
i zacz¹³ zarabiaæ jako stró¿. Ale
nie tylko. Zacz¹³ przede wszyst-
kim – ewangelizowaæ m³odzie¿!
Zw³aszcza biedn¹ i zaniedban¹. By³
radosny i pe³en entuzjazmu. Z cza-
sem zorganizowa³ w³asne orato-
rium i szko³y przyuczaj¹ce do za-
wodu. A ¿e jego idea³y okaza³y
siê bliskie idea³om innych m³odych
kleryków, za³o¿y³ te¿ Zakon Sy-
nów Bo¿ej Opatrznoœci, których
dzisiaj nazywamy – ale¿ tak – orio-
nistami!

* * *
Czêsto powtarza³, ¿e

gdyby nie by³ W³o-
chem, chcia³by byæ Po-
lakiem. Wiedzia³, ze Po-
lacy, podobnie jak W³o-
si, bardzo kochaj¹ Ma-
ryjê.

A 1 wrzeœnia 1939
roku, kiedy Niemcy za-
atakowali Polskê, kaza³
umieœciæ przy o³tarzu
bia³o-czerwon¹ flagê.

Opowiadanie
pochodzi  z ksi¹¿ki
Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie

œwiêci”
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ZADANIE NA MARZEC

KUPON – zadanie na marzec

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

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

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 15 marca 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, umiesz-
czaj¹c w temacie „Zadanie lutowe” (termin: pi¹tek, 15 marca).

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

Rozpocz¹³ siê Wielki Post. Has³a naszej krzy¿ówki s¹ zwi¹zane z rzeczami, ludŸmi i wydarzeniami
Drogi Krzy¿owej. Zapraszamy Ciê do uczestnictwa w pi¹tkowych nabo¿eñstwach wspólnego prze¿ywa-
nia mêki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Powodzenia!

Opr. E. H.-G.

1. Zwis³a Jezusowi na piersi.
2. Pomóg³ Jezusowi nieœæ krzy¿.
3. Na niej wypisano „INRI” i przy-
bito j¹ do krzy¿a Jezusa.
4. Zasuniêto nim wejœcie do grobu
Jezusa.
5. Inaczej „bicie” Jezusa rzemienia-
mi.
6. Nas¹czono nim g¹bkê i podano
spragnionemu Jezusowi.
7. W³o¿on¹ j¹ Jezusowi na g³owê.
8. Otar³a twarz Jezusa na drodze
krzy¿owej.
9. Tryska³a z ran Jezusa.
10. Z nich zosta³a upleciona koro-
na dla Jezusa.
11. Przybito nimi Jezusa do krzy¿a.
12. P³ynê³y po policzkach p³acz¹-
cych niewiast.
13. Zmartwychwstaj¹c, Jezus da³
nam … wieczne.
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INTENCJE MSZALNE
1 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                     *

900 + Edward Strojny – 16 gregorianka
1800 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

2 marca, sobota                                                                                                                                                               *
900 + Edward Strojny – 17 gregorianka
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Anny i Andrzeja w 35 rocznicê œlubu z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej dla dzieci

  i wnuków
3 marca, 8 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                                        *

800 ++ Rodzice; Julia, Micha³ Malec; ++ z rodzin Malec i Ha³aburda
900 + Antoni Stanis³awski – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Bronis³aw (m) Jankowski – 13 rocznica œmierci; ++ Zofia, Leon Jankowscy
1200 W intencji Parafian
1800 + W³adys³aw (m) Krempowicz – 14 rocznica œmierci; ++ Julia, Eugenia (f), Micha³ Krempowicz; + Bronis³awa (f)

  Gu³owska; + Jan Krempowicz
2000 + Edward Strojny – 18 gregorianka

4 marca, poniedzia³ek – œwiêto œw. Kazimierza, królewicza                                                                                                                      *
900 + Edward Strojny – 19 gregorianka
1800

5 marca, wtorek                                                                                                                                                                  *
900

1800 + Edward Strojny – 20 gregorianka
6 marca, Œroda Popielcowa                                                                                                                                                     *

900

1700

1800 + Edward Strojny – 21 gregorianka
2000

7 marca, czwartek                                                                                                                                                               *
900

1800 + Edward Strojny – 22 gregorianka
8 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                    *

900 W intencji wszystkich kobiet
1800 + Edward Strojny – 23 gregorianka

9 marca, sobota                                                                                                                                                           *
900 + Edward Strojny – 24 gregorianka
1800 ++ Helena, W³adys³aw (m) Œwi¹æ

10 marca, I niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                      *
800 ++ Rodzice: Jan, Helena Lis; Antoni, Zofia Zuber; ++ Siostry: Wanda Ziobrowska, Maria Grabarek
900 ++ Zbigniew, Jan, Zofia, Jan Œwiderscy; + Lucjan Po³aczewski
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Franciszka (m) w 1. rocznicê urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Miros³awy (f) w 70. rocznicê urodzin
2000 + Edward Strojny – 25 gregorianka

11 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
900 + Edward Strojny – 26 gregorianka
1800 ++ Adam, Jan Brzeziñscy

12 marca, wtorek                                                                                                                                                             *
900

1800 + Edward Strojny – 27 gregorianka
13 marca, œroda                                                                                                                                                                *

900 + Edward Strojny – 28 gregorianka
1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

14 marca, czwartek                                                                                                                                                          *
900 + Edward Strojny – 29 gregorianka
1800 ++ Julianna, Józef (m) B³ach; ++ Rodzeñstwo

15 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                  *
900 ++ Helena, Bo¿ena, Zdzis³aw (m) Kamiñscy; ++ Marian, Boles³aw (m) Wilk; ++ Jerzy, Wanda Cymborscy
1800 + Edward Strojny – 30 gregorianka (zakoñczenie)

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo ku czci

œw. Wawrzyñca
10 marca (niedziela)
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16 marca, sobota                                                                                                                                                                *
900 + Christian
1800 + Zbigniew (m) Leszczyñski – 10 rocznica œmierci

17 marca, II niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                            *
800 + Miros³awa (f) Ryndycz
900 + Jan – 15 rocznica œmierci; ++ Franciszka (f), Rozalia, Kazimierz PaŸdzior; ++ Katarzyna, Kazimierz Marko;

++ z tych rodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Kazimierz Ca³y
1200 W intencji Parafian
1800 + Stefania Raudisz – 23 rocznica œmierci
2000

18 marca, poniedzia³ek                                                                                                                                                    *
900 ++ Franciszka (f), Józef (m), Stanis³aw (m) £ê¿ny
1800

19 marca, wtorek – uroczystoœæ œw. Józefa, Oblubieñca NMP                                                                                           *
900 + Józef (m) Przybysz – 10 rocznica œmierci
1800

20 marca, œroda                                                                                                                                                              *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
21 marca, czwartek                                                                                                                                                             *

900

1800

22 marca, pi¹tek                                                                                                                                                                 *
900

1800 + Franciszek (m) ¯elubowski; ++ Rodzice: Jadwiga, Franciszek (m)
23 marca, sobota                                                                                                                                                                    *

900 + Helena Jamróz; ++ Zofia, Andrzej, Miros³aw (m), Daniel Pieszko; ++ Franciszek (m), Genowefa, Stanis³awa (f) Jamróz
1800 ++ Kazimiera, Roman PaŸdzior

24 marca, III niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                               *
800 ++ Józefa (f), Jan Szczepaniak
900 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Agnieszki z okazji 9. urodzin
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Patryka Steckiewicz z okazji 10. urodzin i o potrzebne ³aski dla Rodziców i ca³ej Rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Rodzice: W³adys³awa (f), Wojciech Ziembiccy
2000 + Tadeusz Kuchta – 2 rocznica œmierci; ++ Rodzice; ++ z rodziny Bolek

25 marca, poniedzia³ek – uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego                                                                                        *
900

1800

26 marca, wtorek                                                                                                                                                      *
900

1800 + El¿bieta Pawlak
27 marca, œroda                                                                                                                                                                  *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
28 marca, czwartek                                                                                                                                                             *

900

1800 + Romana (f) Kubas – 8 rocznica œmierci
29 marca, pi¹tek                                                                                                                                                        *

900

1800

30 marca, sobota                                                                                                                                                              *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Sióstr i Braci Nieustaj¹cego Ró¿añca
1800 + Tadeusz Kohut – 10 rocznica œmierci; ++ Anna, Józef (m), Aleksander, Zygmunt, Zbigniew, Teresa, Piotr Kohut

31 marca, IV niedziela Wielkiego Postu                                                                                                                       *
800 O moralne i duchowe odrodzenie Ojczyzny
900 ++ Rodzice: Janina, Ludwik; + Ryszard Suchecki; ++ Teœciowie: Maria, Ignacy Stasiak
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Tymoteusza z okazji 9. urodzin
1200 W intencji Parafian
1800 ++ Krzysztof, Andrzej, Katarzyna Miœkiewicz; ++ z rodzin Miœkiewicz i Szyd³owskich
2000 + Antoni Jarych; + Grzegorz Jarych; ++ z rodziny Jarych



12 GAZETKA DLA WSZYSTKICH

KRONIKA PARAFIALNA
W lutym do wspólnoty parafial-

nej, przez sakrament Chrztu œwiê-
tego, zosta³ przyjêty

Piotr Jankowski

Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu-¯ernikach,

tel. 71-357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl

parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

Kancelaria parafialna czynna jest
w poniedzia³ki od 1600 do 1700

i w soboty od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po Mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w marcu

Intencja misyjna
Za wspólnoty chrzeœcijañskie,

zw³aszcza te, które s¹ przeœla-
dowane, aby odczuwa³y bliskoœæ
Chrystusa i aby ich prawa by³y
uznawane.

druk:
Cofran Druk Cyfrowy

Wroc³aw, ul. Macedoñska 1

W lutym zmarli:

+ Wies³aw (m) Skitek
+ Wojciech Œwiat
+ Irena Ciesielska 
+ Andrzej Rudner
+ W³adys³awa (f) £uków

Módlmy siê o Niebo
    dla Nich.

Nabo¿eñstwo Wynagradzaj¹ce
Pierwszych Sobót Miesi¹ca

2 marca, godz. 800

Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania i korekty
tekstów oraz zmiany ich tytu-
³ów.

Kontakt z redakcj¹:
gazetka-dla-wszystkich@wp.pl

Veni – przyjdŸ

Zapraszamy na
Wieczór

Uwielbienia

w pi¹tek, 15 marca

1930 modlitwa uwielbienia
2030 Msza œw. wotywna
        o Duchu Œwiêtym

To jest twój czas dla Ducha!
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