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Słowo na niedzielę

Mt 5, 13-16  Wy jesteście światłem świata

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 58, 7-10
Światło dobrych uczynków 1 Kor 2, 1-5

Nauczanie świętego Pawła

EWANGELIA:

 Oto słowo Pańskie.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.

Jezus powiedział do swoich uczniów: <<Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położo-
ne na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie>>.

11 lutego 2002 roku obchodzimy 10-ty Światowy Dzień Chorego.
Ojciec Święty Jan Paweł II pragnie, aby we współczesnym świecie, w którym liczy się

przede wszystkim: młodość, siła, przedsiębiorczość, działanie- z wielką miłością i zainte-
resowaniem pochylać się nad człowiekiem chorym.

Wielkim pragnieniem Papieża jest, by ten dzień stał się okazją do żarliwej modlitwy za
wszystkich, których nęka cierpienie i choroba.

Na sam przód- jest to pokorna prośba do Pana Życia o szybki powrót do zdrowia
Naszego Drogiego Chorego, o odzyskanie utraconych sił, oraz o powrót do wykonywa-
nego zawodu i realizacji określonych życiowych zadań.

Ten dzień jest również wielkoduszną modlitwą z chorymi i za chorych, by mogli przyjąć
cierpienie z poddaniem się Woli Bożej. Oby w zjednoczeniu z Ukrzyżowanym Chrystu-
sem ofiarowali swe cierpienia w różnych intencjach o których wie Ojciec Niebieski.

Proszę przyjąć te słowa jako serdeczną pamięć naszej parafii o Chorym Naszym Para-
fianinie.

Wielką troską duszpasterską ogarniam naszego Drogiego Chorego. Nieustannie zdaję
sobie sprawę, że w ludzkiej słabości Moc Boża się doskonali.

Z wyrazami najgłębszej czci i pamięci w modlitwach

Mój Kochany Chory Parafianinie

Wadowice 02.02.2002
Ks. Jakub Gil

Proboszcz

Światło i sól to dwa bardzo ważne czynniki
wzrostu rośliny. Fotosynteza dokonuje się
przy udziale światła.  Sole mineralne są ko-
nieczne do prawidłowego funkcjonowania
organizmów żywych. Ojciec święty w li-
ście do młodzieży przed Światowym Dniem
Młodzieży w Toronto przypomina, że sól i
światło uważano dawniej za istotne elemen-
ty ludzkiego życia. Sól jest symbolem no-
wego życia, otrzymanego na chrzcie świę-
tym, które pochodzi od Chrystusa. Jako sól
ziemi, która konserwuje, jesteśmy wezwa-

REFLEKSJA EWANGELICZNA ni aby zachować wiarę i nienaruszoną prze-
kazać ją innym. Symbol światła przywołu-
je pragnienie prawdy i pełnię poznania.
Łaska wiary jest światłem ludzkiego życia.
Jezus sam powie o sobie: „Ja jestem świa-
tłością świata”. Najbardziej rozjaśnia nasze
życie spotkanie z Chrystusem i to takie spo-
tkanie, które możemy nazwać spotkaniem
osobistym. Dziękujmy Bogu za to, że ob-
darzył nas swoim życiem i łaską wiary. Te
dary niech będą naszym prawdziwym skar-
bem. Niech one nadają sens naszemu ży-
ciu. Ks. Jan J.
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Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzin-
ne nabożeństwo eucharystyczne. Po każ-
dej mszy św. odprawiamy adorację Naj-
świętszego Sakramentu. Na godz. 14.00
zapraszamy  Członków Żywego Różańca.
Na godz. 15.00 zapraszamy rodziców z
dziećmi, które w tym roku przystąpią do
Pierwszej Komunii Św. Na godz.16.00 - ro-
dziców i młodzież przystępującą do Bierz-
mowania. Na godz. 17.00 zapraszamy tych,
którzy w tym roku planują zawarcie Sa-
kramentu Małżeństwa. O godz.17.30 - od-
prawimy Nieszpory o Najświętszym Sa-
kramencie.

2. Jutro, 11 lutego we wspomnienie
objawienia Matki Bożej w Lourdes z woli
Ojca Świętego obchodzimy Światowy
Dzień Chorego. Wszystkich, którzy się źle
mają zapraszamy jutro na mszę św. o godz.
10.00.

3. Jutro dalszy ciąg 40-godzinnego na-
bożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu jest od godz. 8.30 do 18.00. Na godz.
9.00 na adoracje prosimy bezrobotnych i
bezdomnych. Na 11.00 rodziny, z których
ktoś leży w szpitalach. Na 14.00 mieszkań-
ców osiedla XX-lecia i pobliskich ulic. Na
15.00 wiernych z ulicy Podstawie, Nad-
brzeżna oraz ulic przyległych. Na 16.00
osiedla Westerplatte, ulicy Sienkiewicza i
ulic sąsiednich.

4. We wtorek na adoracje zapraszamy
na godz. 9.00 uczestników grup Pielgrzym-
kowych. Na 10.00 Róże Różańcowe. Na
11.00 zespoły parafialne. Na 14.00 miesz-
kańców osiedla Wadowity i okolic. Na godz.
15.00 z Łazówki i z Łąk oraz okoliczne uli-
ce. Na 16.00 z ulicy Mickiewicza oraz z
sąsiednich ulic. O godz.17.30 uroczyste nie-
szpory.

5. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
w dzisiejszą niedzielę okres spowiedzi i ko-
munii św. Trwa on do uroczystości Trójcy
Przenajświętszej.

6. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posy-
panie głów popiołem – stąd nazwa: Środy
Popielcowej. Msze św. w tym dniu odpra-
wiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy będzie
posypanie głów popiołem.

7. Środa Popielcowa jest dniem pokut-
nym. Postawę tę wyrazimy poprzez udział
w procesji pokutnej, którą rozpoczniemy u
OO. Karmelitów o godz.15.30. skąd przej-
dziemy ul. Karmelicką i Placem Kościuszki
na Rynek, po czym o godz. 16.00 odprawi-
my w bazylice Mszę św. W tym dniu jest
post ścisły, obowiązuje on każdego katolika
pomiędzy 18-tym, a 60-tym rokiem życia.
Post ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bez-
mięsnego raz do syta i dwa razy w ciągu
dnia lekki posiłek. Post ścisły jest w Środę
Popielcową i w Wielki Piątek. Od tego po-
stu nie ma dyspensy. Natomiast we wszyst-
kie piątki roku, oraz Wigilię Bożego Naro-
dzenia obowiązuje katolików w Polsce
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

8. W środę nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiamy o godz.
9.00 i 17.30.

9. Koronkę do Bożego Miłosierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę Krzyżo-
wą odprawiamy w piątki: dla dorosłych o
8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45 a dla mło-
dzieży o 18.30. Gorzkie żale odprawiamy
w niedziele o godz. 17.00.

10. Ten tydzień jest 35-tym tygodniem

Pismo święte na codzień:
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały
Boga i kościoła powszechnego.

Chrzest Św.:
Gabriela Maria WARMUZ, córka Kazimierza i Bogusławy
Mateusz SZLACHTA, syn Stanisława i Bożeny
Julia Anna ŚWIĄTEK, córka Rafała i Anny
Olaf Grzegorz BRYNDZA, syn Grzegorza i Iwony

Zapowiedzi:
Jacek STUDZIK, syn Tadeusza i Heleny z d. Ficek, zam. Wado-
wice, Os. Westerplatte 13/13 i Aneta Katarzyna SUDECKA,
córka Stanisława i Marii z d. Kapusta zam. Brzezinka 4

Poniedziałek: 1 Krl 8, 1-7. 9-13   *   Mk 6,53-56
Wtorek: 1 Krl 8, 22-23. 27-30   *   Mk 7, 1-13
Środa: Jl 2, 12-18 ; 2 Kor 5, 20 - 6, 3   *   Mt 6, 1-6. 16-18
Czwartek: Dz 13, 46-49   *   Łk 10, 1-9
Piątek: Iz 58, 1-9   *   Mt 9, 14-15
Sobota: Iz 58, 9b-14   *   Łk 5, 27-32

Parafia nasza organizuje pielgrzymkę
autokarową do Rzymu – Medjugorie w
dniach od 17.05 do 26.05.2002 roku. Po
raz kolejny pragniemy nawiedzić święte
miejsca, jak również złożyć serdeczne
życzenia urodzinowe Ojcu Świętemu, któ-
re połączymy z modlitwą w Jego intencji
u Królowej Pokoju w Medjugorie. W pro-
gramie nawiedzimy wiele miejsc: Wene-

PIELGRZYMKA DO RZYMU - MEDJUGORIE
cje, Florencje, Rzym, Monte Cassino, Lo-
reto, Medjugorie, Split, Dubrownik, Wo-
dospady Rzeki Krka, Plitwickie Jeziora.

Koszt pielgrzymki 1250 złotych.
W cenie zapewniamy: przejazd autoka-

rem klasy lux, noclegi z wyżywieniem,
ubezpieczenie i opiekę pilota.

Zapisy w kancelarii parafialnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych małżonków na spotkanie Kręgu
Rodzin które odbędzie się w poniedzia-
łek o godz. 19.30 w Domu Katolickim.

Ks. Jan

SPOTKANIE KRĘGU RODZIN
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Intencje mszalne: modlitw o trzeźwość narodu. Hasłem tego
tygodnia jest: „Przez abstynencję wielu, do
trzeźwości wszystkich”. Msze św. o godz.
12.00 będą poświęcone temu tematowi.

11. Spotkanie parafialnego oddziału Ak-
cji Katolickiej odbędzie się w sobotę 16 lu-
tego o godz. 18.00.

12. W przyszłą niedzielę, po Mszach
Świętych przy bazylice członkowie Stowa-
rzyszenia dr Edmunda Wojtyły będą przy
kościele kwestowali na ośrodek dla ludzi
chorych, który powstaje w Wadowicach
przy ulicy Barskiej.

13. Dla bywalców Kuchni Brata Alber-
ta, a także naszego punktu charytatywne-
go, oraz tych, którzy korzystają z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
urządzamy rekolekcje, które odbędą się po
I Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedzia-
łek, wtorek i środę. Miejscem spotkań bę-
dzie jadłodajnia Św. Brata Alberta na Osie-
dlu XX-lecia.

14. Święci tego tygodnia: w czwartek –
Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Meto-
dego, biskupa, patronów Europy.

/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

Nabożeństwo 40-godzinne
Niedziela 10 lutego

Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.
Godz. 14.00 Członkowie Żywego Różańca
Godz. 15.00 Rodzice z dziećmi, które w tym roku przystąpią do I Komunii Św.
Godz. 16.00 Rodzice i młodzież przystępującą do Sakramentu Bierzmowania
Godz. 17.00 Zapraszamy tych, którzy w tym roku planują zawarcie Sakramentu

Małżeństwa
Godz. 17.30 Nieszpory o Najświętszym Sakramencie

Poniedziałek 11 lutego
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.30 do 18.00

Godz. 9.00 Prosimy bezrobotnych i bezdomnych
Godz. 11.00 Rodziny, z których ktoś leży w szpitalach
Godz. 14.00 Mieszkańcy osiedla XX-lecia i pobliskich ulic
Godz. 15.00 Mieszkańcy z ulic Podstawie, Nadbrzeżna oraz ulic przyległych
Godz. 16.00 Mieszkańcy osiedla Westerplatte, ulicy Sienkiewicza i ulic sąsied-

nich

Wtorek 12 lutego
Godz. 9.00 Uczestnicy grup pielgrzymkowych
Godz. 10.00 Róże Różańcowe
Godz. 11.00 Zespoły parafialne
Godz. 14.00 Mieszkańcy osiedla M. Wadowity i okolic
Godz. 15.00 Mieszkańcy z ulic Łazówka i z osiedla Łąki oraz okoliczne ulice
Godz. 16.00 Mieszkańcy z ulicy Mickiewicza oraz z sąsiednich ulic
Godz. 17.30 Uroczyste nieszpory

Poniedziałek 11 luty    Lucjana, Olgierda
  6.00 Śp. Jan Folga

Śp. Ludwina Matys
  6.30 Śp. Edward Owcarz
  7.00 Śp. Stanisława i Franciszek Skrzypek

oraz Antoni
  7.30 Śp. Teresa Grabowska
  8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy
12.00 Śp. Maria Głuszek
18.00 W intencji Bogu wiadomej

Wtorek 12 luty    Damiana, Radosława
  6.00 Śp. Teresa Grabowska
  6.30 Śp. Jan Folga
  7.00 Śp. Edward Owcarz
  7.30 Śp. Bolesław Witek
  8.00 Śp. Mieczysław Kurek

Śp. Jan Gał
12.00 Śp. Józef i Katarzyna Brusik oraz

Mieczysław i Albert
18.00 Śp. Zdzisława Tyralik i siostra Maria

Środa 13 luty    Katarzyny, Grzegorza
ŚRODA POPIELCOWA

  6.00 Śp. Jan Folga
  7.00 Śp. Teresa Grabowska
  8.00 Śp. Anna Jakubowska w 1 rocz. śm.
10.00 Śp. Adolf Gorut w rocz. śm.
12.00 Śp. Zuzanna Wróbel
16.00 Śp. Jan i Eugeniusz Chmiel w rocz. śm.

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 9.00 i 17.30

18.00 Śp. Edward Owcarz

Czwartek 14 luty    Cyryla, Metodego
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA I

METODEGO, BISKUPA - PARTONÓW EUROPY
  6.00 Śp. Jan Folga
  6.30 Śp. Edward Owcarz
  7.00 Śp. Teresa Grabowska
  7.30 Śp. Maria Głuszek
  8.00 Śp. Mieczysław Kurek
12.00 Śp. Julia Ryłko
18.00 Śp. Walenty i Edward Góral

Piątek 15 luty    Jowity, Klaudii
  6.00 Śp. Teresa Grabowska
  6.30 Śp. Jan Folga
  7.00 O miłosierdzie Boże dla Rozalii
  7.30 Śp. Mieczysław Kurek
  8.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla róży męskiej
12.00 Śp. Bolesław Witek
18.00 Śp. Teresa Grabowska

Sobota 16 luty    Danuty, Julianny
  6.00 Śp. Jan Folga
  6.30 Śp. O miłosierdzie Boże dla Rozalii
  7.00 Śp. Teresa Grabowska
  7.30 Śp. Mieczysław Kurek
  8.00 Śp. Bronisław Pławny w 8 rocz. śm.

Śp. Jan Handzlik w 4 rocz. śm.
12.00 Śp. Bronisław Góral
18.00 Śp. Zuzanna Wróbel

Niedziela 17 luty    Aleksego, Łukasza
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  6.00 Śp. Teresa Grabowska
  7.30 Omiłosierdzie Boże dla Rozalii
  9.00

10.30 Śp. Jan Oleksy
O błog. Boże dla Tadeusza i Anny
w 50 rocz. ślubu

12.00 Śp. Bronisław Góral
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Feliks i Maria
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Ks. Proboszcz

Gdzie są terroryści?
Po strasznym zamachu na Centrum

Handlowe Nowego Jorku 11 września
2001 roku, w sposób dramatyczny zauwa-
żyliśmy krwawe oblicze współczesnego
terroryzmu. Nasza uwaga skoncentrowała
się na fundamentalistach islamskich, któ-
rzy rzekomo z racji zasad swej wiary do-
magają się sprawiedliwości za pomocą
niszczenia ludzi oraz ich dóbr. Siłą chcą
wymusić spełnienie swoich oczekiwań. W
sposób przemyślany atakują – często uni-
cestwiając samych siebie – zabijają ludzi i
niszczą ich dobytek. Ponieważ są to ataki
nieoczekiwane, wywołują wielki zamęt i
pozostawiają po sobie ogromny strach.
Brak bezpieczeństwa jest posiewem ter-
roryzmu. Zdeterminowane niszczenie z
ukrycia - to główne prawidło ludzi spod
sztandaru, na którym widnieje wypisane
niewidzialną ręką słowo „terror”.

 W odpowiedzi na tę smutną akcję na-
stąpiła gwałtowna reakcja. Niszczenie
przeciwnika. Burzenie domów i osiedli,
gdzie mieszczą się terroryści. Powszech-
ne wypowiedzenie wojny tym, którzy za
pomocą siły chcą uzyskać sprawiedliwe
rozwiązania. Nie dialog ani słuszne racje,
lecz silna uzbrojona pięść. Nie cierpliwe
słuchanie racji innych - lecz bezpardono-
we spełnianie nienawistnych żądań – to
ich dewiza.

Od września ubiegłego roku terroryzm
stał się tematem numer jeden, rozmów po-
lityków. Środki społecznego przekazu na-
głaśniają ten temat. Poprzez nie - my
wszyscy nim żyjemy. Sprawa ta staje się
naszym problemem.

W tej atmosferze nawet nam do głowy
nie przychodzi, że świat w którym żyjemy
jest pełen zwykłego terroru. Bezwiednie

poddajemy się jego urokom. Czymże jest
panująca moda tycząca ubioru czy też spo-
soby zachowania, jak nie wielkim terro-
rem. Należy się ubierać w określony spo-
sób. Trzeba zachowywać się według na-
rzuconego wzorca. Inaczej wyśmieją.
Wykpią. Upokorzą. Świat w którym ży-
jemy, również i ten nasz polski świat głosi
swoje zasady i teorie którym bezwiednie
się poddajemy.

Zauważmy jak bardzo terroryzują dzieci
swoich rodziców. Wystarczy, ze powie-
dzą: „Przecież mój kolega ma na swoje
potrzeby pieniądze, a ja ich nie mam. On
tak się ubiera, a ja chodzę w starych łach-
manach. Oni mogą iść na dyskotekę, a
mnie nie wolno. Oni mają, mogą, a ja spo-
tykam się z ciągłą odmową.” Jakaż trud-
na jest rozmowa, gdy dzieci stawiają ro-
dziców się pod pręgierzem terroru środo-
wiskowego, obyczajowego. „Przecież tak
wszyscy robią. Czy ja mam być innym?
Ja na nic nie mam. Śmieją się ze mnie,
pokazują mnie palcami.”

Rodzice w takich sytuacjach nie chcą
nawet rozmawiać, tłumaczyć - tylko naj-
częściej się poddają. Dla świętego spo-
koju na wszystko się zgadzają. Dzieci ro-
snące w atmosferze postaw roszczenio-
wych, że im się należy - w sposób okrut-
ny terroryzują rodziców i wychowawców.

Dla równowagi omawianego tematu na-
leżałoby również tutaj omówić temat, któ-
ry nosi nazwę: „Ofiary przemocy w ro-
dzinie.” Dzieci są ofiarami agresji fizycz-
nej czy moralnej tych, którzy powinni
dbać o ich rozwój psychofizyczny.

Bolesny terror świata, w którym żyje-
my. Wbrew pozorom nie zostawia wol-
ności wyboru. Tak musisz postępować.

Jest on wielkim zagrożeniem dla ducha
Ewangelii. Jest to codzienna filozofia an-
tyewangelii, która obficie jest nam daw-
kowana przez masmedia. Zwłaszcza te-
lewizja, ale także kolorowe czasopisma
obficie serwują nam sposoby postępo-
wania. Tak powinieneś postępować, bo
to jest normalne w twoim wieku i w dzi-
siejszych czasach. Ewangelia, która prze-
mawia głosem cichym ma ogromne trud-
ności w dotarciu do współczesnego czło-
wieka.

 Papież często mówi do nas ludzi żyją-
cych w XX wieku, „Trzeba iść pod prąd
współczesnych schematów. Należy wy-
magać od siebie, choćby inni, a nawet

najbliżsi nie wymagali.”
Pan Jezus mówił w Ewangelii: „Kto chce

iść za mną niech weźmie krzyż i zaprze
samego siebie.”

Ewangeliczne słowa są bardzo wyma-
gające wobec światowego schematu:
„Róbta, co chceta.”

Nie tylko trzeba walczyć z współczesnym
terroryzmem fundamentalizmu islamskie-
go. Każdy powinien mieć odwagę toczyć
bój przeciwko światowym narzucanym
wzorcom łatwego postępowania. Trzeba
zmagać się by nie stać się niewolnikiem
płytkiej zasady: bo tak inni robią. Nasz
Papież ma wciąż odwagę być znakiem
sprzeciwu.

Józef Lehrfeld

„Bronić uciśnionych”
„Błogosławieni, którzy cierpią prześla-

dowania dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie”. Tym
napisem opatrzony został obraz przedsta-
wiający św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika. Zarówno umieszczenie wizerunku w
prezbiterium Bazyliki jak i napis okalający
świętego w pełni oddają obraz jego życia.

Święty Stanisław jest pierwszym pol-
skim świętym. Jego świętość dopełniła się
w miejscu szczególnym, najważniejszym
w kościele – w prezbiterium, w obecności
najświętszego sakramentu, w bezpośred-
niej łączności z Bogiem.

Święty Stanisław naraził się królowi
tym, że stanął w obronie swoich wiernych,
którzy nie mogli znieść coraz większych
obciążeń wojnami. Nawoływał do prze-
strzegania Bożych przykazań, do życia
według zasad religijnych i moralnych Nie
wahał się wytknąć bezprawia, niegodzi-
wości i zła samemu królowi, odważnie
sprzeciwiał się deptaniu przez monarchę
godności człowieka, godności chrześcija-

nina. Upomniany przez św. Stanisława król
nie zmienił swego postępowania. A kiedy św.
Stanisław rzucił na niego klątwę, dopuścił
się zbrodni, zabijając go 11 kwietnia 1079 r.
na Skałce.

Rozwścieczony, hardy król Bolesław Śmia-
ły nie zawahał się w tym świętym miejscu
podnieść miecza na osobę duchowną. Na-
padł na biskupa, gdy ten sprawował naj-
świętszą ofiarę i zadał mu śmiertelne ciosy,
a jego ciało kazał poćwiartować.

Św. Stanisław jest symbolem obrońcy uci-
śnionych poddanych przed panującymi, nad-
używającymi swojej władzy; symbolem pa-
sterza, który oddaje życie w obronie swoich
owiec. Bardzo często jest nazywany rów-
nież obrońcą ładu moralnego.

Zatem umieszczenie jego wizerunku w
prezbiterium niech uświadamia i przypomi-
na nam, jakimi wartościami kierował się w
życiu św. Stanisław i co ważne było tak bar-
dzo, że nie wahał się życia poświęcić. A tak-
że niech skłania nas do refleksji, jak w swo-
im życiu skorzystać ze świętości Biskupa.


