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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAW-
ŁA  AP. DO EFEZJAN:

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  PIERWSZEJ
KSIĘGI SAMUELA:
1 Sm  16, 1b. 6-7. 10-13a
Namaszczenie Dawida na króla

EWANGELIA:  J  9,1. 6-9. 13-17. 34-38
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.

Ef  5, 8-14
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

W czwartek 28 lutego na
spotkaniu Rycerstwa Niepo-
kalanej ustaliliśmy, że będą
w przyszłości odbywały się

spotkania w trzecie czwartki miesiąca
o godz. 17.00. To zebranie było poświęco-
ne omówieniu ważnej postawy, jaką jest
obrona życia ludzkiego. Rycerz to ten, któ-
ry broni człowieka i jego honoru. W na-
szych czasach zagrożone jest życie człowie-
ka na każdym jego etapie. Już poczęty czło-
wiek ma swoich wrogów. Jest wielkim pa-
radoksem, że ci którzy mają być jego przy-
jaciółmi czasami okazują się śmiertelnymi
wrogami – rodzice. Aborcja jest wciąż dra-
matem naszych czasów. Nie tylko w fazie
początkowych miesięcy człowiek jest w nie-
bezpieczeństwie, ale widać jak coraz bar-
dziej zagrożony jest człowiek u końca swo-
jego ziemskiego życia. Wypracowany, wy-
niszczony służbą – staje się ciężarem dla
społeczeństwa, dla rodziny. Dużo kosztuje
jego utrzymanie. Wtedy łatwo posłużyć się
filozofią niepotrzebnego życia. Bolesny pro-
blem eutanazji.

Rycerstwo Niepokalanej św. Maksymilian
Kolbe założył w celu obrony czci człowie-

ka, którego Niepokala-
na jest najwspanialszym
wzorem. W naszej hi-
storii byli miłośnicy wiedzy i sztuki – filo-
maci i filareci. Nadszedł czas by w społe-
czeństwie naszym było jak najwięcej miło-
śników człowieka. Zwłaszcza tego który
sam nie może się obronić.

<>  Rycerz broni

<>  Stać na straży pięknych procesji
Na zebraniu Honorowej Straży Serca

Bożego, które odbyło się 28 lutego poru-
szyliśmy problem naszych procesji eucha-
rystycznych. Zauważono, że gdy s. Mag-
dalena była katechetką to prowadziła ko-
rowód małych dzieci na procesję. Maluchy
te ubrane po krakowsku niosły różne em-
blematy religijne. Dzięki obecności tych
dzieci były również obecne ich młode ma-
musie i często tatusiowie. Od dwóch lat
s. Magdalena już nie katechizuje. Zajęła się
domem Ojca Św. Siostry katechetki miesz-
kają w domu zakonnym przy ulicy Lwow-
skiej. Na co dzień uczestniczą we Mszy Św.
w swojej kaplicy. Nie widzą braków dzieci
na procesji. Co zrobić by dzieci przedszkol-
ne brały udział w procesjach? Na ile człon-
kinie Honorowej Straży Serca Bożego mogą
pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Jezus przechodząc ujrzał pewnego czło-
wieka, niewidomego od urodzenia. splunął
na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź,
obmyj się w sadzawce Siloe» - co się tłu-
maczy: Posłany. On więc odszedł, i obmył
się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy
przedtem widywali go jako żebraka, mówi-
li: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i że-
brze»? Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten»,
a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego
podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedaw-
no jeszcze niewidomego, do faryzeuszów
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto
i otworzył mu oczy, był szabat. I znów fa-
ryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przej-
rzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto
na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy

więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek
ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje sza-
batu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób
człowiek grzeszny może czynić takie znaki»?
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponow-
nie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty
co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otwo-
rzył oczy»? Odpowiedział: «To jest prorok».
Na to dali mu taką odpowiedź: «Cały uro-
dziłeś się w grzechach, a śmiesz nas po-
uczać»? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał,
że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł
do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowie-
czego»? On odpowiedział: «A któż to jest,
Panie, abym w Niego uwierzył«? Rzekł do
niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie». On zaś odpowie-
dział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.

 Oto słowo Pańskie.

Nasze sprawy

Zapraszamy na comiesięczną pielgrzymkę na Apel Jasnogórski
do Częstochowy - w sobotę 16 MARCA.

Wyjazd o godz. 15.30, powrót ok. 24.00. Koszt przejazdu 25 zł.
W czasie wyjazdu mozliwość zamawiania zdjęć z poprzedniej pielgrzymki.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.
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REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii jest

symbolem współczesnego człowieka. Na-
sza sytuacja coraz częściej przypomina śle-
potę. Niby jesteśmy normalni ale nie reagu-
jemy na grzech i niesprawiedliwość. Śle-
pota serca nie pozwala nam widzieć wy-
raźnie dobra i prawdy. Chodzimy po świe-
cie, przekonująco powtarzamy mądre zda-
nia, ale często sami nie realizujemy tego co
głosimy. Ślepota serca jest jeszcze więk-
szym dramatem niż zwykła ślepota. Ta dru-
ga jest nieszczęściem a ta pierwsza jest pro-
blemem społecznym. Niewidomy z Ewan-
gelii miał dużo szczęścia. Na swojej drodze

spotkał Jezusa. Okazało się, że Jezus uzdro-
wił go w bardzo prosty sposób, bez spe-
cjalnych zabiegów i lekarstw. Uczynił błoto
ze śliny i ziemi i nałożył je na oczy człowie-
ka. Nie lekarstwo, lecz lekarz jest  tutaj naj-
ważniejszy. Bóg nie potrzebuje specjalistycz-
nych metod i programów aby nawrócić
człowieka. Potrzebuje się jednak z nim spo-
tkać. Gdy nie ma spotkania nic się nie dzie-
je. Kiedy Kościół apeluje aby czas Wielkie-
go Postu był przeżywany gorliwie, chodzi
mu przede wszystkim o umożliwienie spo-
tkania z Bogiem. Jeśli ono dojdzie do skut-
ku szanse na nawrócenie rosną.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 10.03.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Jego postawa – oddanie życia za innego czło-
wieka jest bardzo heroiczna, głęboko prze-
mawiająca do naszej świadomości. Tylko lu-
dzi o niespotykanej sile wiary - „ubogich
duchem” - stać na poświęcenie w takim wy-
miarze. Święty Maksymilian całym swoim
życiem pokazał, że tak naprawdę przed Bo-
giem liczy się tylko tyle, ile jesteśmy w sta-
nie uczynić dla innego człowieka.

 W dzisiejszych czasach nie musimy sta-
wać przed takimi wyborami, nikt nie wyma-
ga od nas aż takich poświęceń. Ale nie zwal-
nia nas to obowiązku troszczenia się o in-
nych, interesowania się losem innych. Może
w naszej wspólnocie, w naszym bliskim są-
siedztwie jest ktoś, kto potrzebuje pomocy,
doświadcza cierpień moralnych, duchowego
rozdarcia. Wtedy czasem wystarczy chwila
rozmowy, ciepła, życzliwości, okazania do-
brej woli, aby zagubiony wrócił na ścieżkę
dobra i prawdy. Zaniechanie i brak pomocy
może sprawić, że będziemy współodpowie-
dzialni za błędy innych, że nie zwróciliśmy
uwagi, nie podaliśmy ręki.

 Wpatrując się w oblicze św. Maksymilia-
na na plafonie prezbiterium naszej Bazyliki
zastanówmy się, jak my przyjmujemy na
siebie różne biedy, dopusty i słabości, czy
są one dla nas okazją do narzekań, rozpa-
czy, złorzeczeń. Czy mamy świadomość
i wiarę, że przesłanie zawarte w Chrystuso-
wym błogosławieństwie „Błogosławieni ubo-
dzy w duchu, albowiem do nich należy króle-
stwo niebieskie” daje nadzieję i obiecuje tym
wszystkim, którzy doświadczają, słabości,
smutku, biedy, wewnętrznej niemocy, ale jed-
nocześnie liczą na Bożą pomoc i bezgranicz-
nie ufają Bożej opatrzności, że zostaną wy-
słuchani i osiągną zbawienie i Królestwo Nie-
bieskie?

Okres wielkiego postu niech będzie oka-
zją do refleksji nad tym jak wspomagać po-
trzebujących, jak dzielić się chlebem i miło-
ścią. W tym świętym czasie zastanówmy
się również nad tym, jaki jest nasz stosunek
do dóbr doczesnych, jakie mają dla nas zna-
czenie, czy nie przysłaniają nam wartości,
które powinny być najważniejsze, pierwszo-
planowe i ponadczasowe. Józef Lehrfeld

ciąg dalszy ze strony 4

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy
Dziękuję Ci Matko Najświętsza za szczęśliwy

powrót do ukochanej Ojczyzny. Serdecznie dziękuję Matce Bożej za
wszystkie łaski otrzymane za Jej wsta-
wiennictwem. Bardzo nadal proszę o po-
mnożenie wiary w rodzinie, a także po-
moc w znalezieniu pracy przez syna.

Najdroższa Matko, proszę Cię
pomóż mi znaleźć pracę. Mam
troje dzieci, które muszę wy-
chować.

Twoja czccicielka

Twoja oddana Twoja niegodna czcicielka - Maria

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.

Kacper MROWIEC, syn Andrzeja i Agnieszki
Dawid Artur KORZENIOWSKI, syn Jarosława i Marta
Patryk Dawid MARKOWSKI, syn Arkadiusza i Jadwigi
Kaja Wiktoria KSIĄŻEK, córka Wojciecha i Katarzyny

Ks. Jan J.

1. W  środę, czwartek i piątek są reko-
lekcje dla młodzieży szkół budowlanych.

2. W środę, na nabożeństwie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o owocne przeżycie
rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Serdecznie zapraszamy parafian, aby
uczcili 10 rocznicę ogłoszenia naszego ko-
ścioła bazyliką przez liczny udział w reko-
lekcjach parafialnych, które rozpoczną się
w przyszłą niedzielę. Prosimy młodzież,
zwłaszcza przygotowującą się do sakra-
mentu bierzmowania, by była obecna
w przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz.
9.00. Po niej będzie dla młodzieży nauka
rekolekcyjna w Domu Katolickim. Męż-
czyzn zapraszamy na naukę stanową
w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz.
18.00. Spowiedź rekolekcyjna będzie
w sobotę 23 marca. Prosimy przeczytać za-
proszenie w dzisiejszym numerze naszego
biuletynu - ks. Mirosława Wróbla, dokto-

ranta z KUL-u do wzięcia udziału w reko-
lekcjach, które on poprowadzi w naszej pa-
rafii. Prosimy również naszych odpowie-
dzialnych parafian o udział w Duszpaster-
skiej Radzie Parafialnej. Formularz zgłosze-
nia znajduje się wewnątrz dzisiejszego biu-
letynu „Bazylika”. Zachęcamy do odpowie-
dzialnego wypełnienia.

4. W sobotę odwiedzamy chorych i
starszych ze spowiedzią i komunią św. wiel-
kanocną. Prosimy zapisywać w zakrystii.

5. Wspólnota „Wiara i Światło” orga-
nizuje w przyszłą niedzielę kiermasz przed-
świąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamiątek
wspomagamy tę wspólnotę.

6. W sobotę 16 marca na spotkanie na
godz. 18.00 zapraszamy Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej.

7. Organizujemy  2-dniową pielgrzym-
kę do Gniezna i Lichenia 27 i 28 kwietnia.
Wyjazd w sobotę o godz. 4.00. Koszt prze-
jazdu wynosi 80 zł.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 11 marca    Benedykta, Ludosława
  6.00 Śp. Piotr Brańka

Śp. Stanisław Pomietło
  6.30 O miłosierdzie Boże dla Rozalii
  7.00 Śp. Stanisław Pomietło
  7.30 Śp. Barbara Gębala
  8.00 Śp. Franciszka Hadała
12.00 Śp. Stanisław  Józef i Józefa Pomietło
18.00 Śp. Wojciech i Helena Guzdek

Urszula, Mieczysław i Wiktor Guzdek

Wtorek 12 marca    Alojzego, Bernarda
  6.00 Śp. Barbara Gębala
  6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
  7.00 Śp. Piotr Brańka
  7.30 Śp. Stanisław Pomietło

Śp. Andrzej Zarach
  8.00 Śp. Józef  Stopa - 2 r. śm.

Śp. Katarzyna
12.00 Śp. Franciszka Hadała
18.00 Śp. Julia Twaróg

Środa 13 marca    Bożeny, Krystyny
  6.00 Śp. Stanisław Pomietło
  6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
  7.00 O Boże bł. w 3 rocznicę urodzin Dominika
  7.30 Śp. Franciszka Hadała
  8.00

12.00 Śp. Piotr Brańka
Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny oraz

Czwartek 14 marca    Martyny, Matyldy
  6.00 Śp. Franciszka Hadała
  6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
  7.00 Śp. Piotr Brańka
             Śp. Andrzej Zarach
  7.30 Śp. Adolf  Walczak
  8.00 O zdrowie i Boże błog. dla Józefy

w dniu imienin
12.00 Śp. Barbara Gębala
18.00 Śp. Bolesław Witek

Piątek 15 marca    Ludwiki, Longina
  6.00 Zbigniew w dniu imienin
  6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
  7.00 Śp. Zbigniew Turschmid
             Śp. Maria Staryowa

Śp. Andrzej Zarach
  7.30 Śp. Jan, Karolina Zamysłowscy
  8.00 Śp. Bolesław i Maria z rodziną
12.00 Śp. Franciszka Hadała
18.00 Śp. Piotr Brańka

Sobota  16 marca     Izabeli, Oktawii
  6.00 Śp. Franciszka Hadała
  6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
  7.00 Msza dziękczynna dla syna i córki z rodzinami

Śp. Andrzej Zarach
  7.30 Śp. Jan, Franciszek, Honorata i Józef
  8.00 Śp. Zbigniew Bochenek
12.00 Śp. Piotr Brańka
18.00 Śp. Bolesław Witek

Niedziela  17 marca    Patryka, Zbigniewa
  6.00 Śp. Mariana - 16 r. śm.
  7.30 Śp. Józef Lurka

Śp. Józef Sowa
  9.00 Śp. Józef Drabik
10.30 Śp. Rozalia Halina Grzegorz i Stanisław  Frączek
12.00 Śp. Bolesław Witek
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Bolesław Witek

W sercu i w pamięci każdego z nas nosi-
my najpiękniejsze chwile naszego życia. Jest
to nasze bogactwo duchowe, do którego
chętnie wracamy wspomnieniami, czasem
też za podobnymi chwilami tęsknimy. Ko-
ściół tez ma swoje serce, serce wciąż pul-
sujące, niejednokrotnie zranione, ale zawsze
życiodajne i ożywiające. Sercem tym jest
Eucharystia, która jest w Kościele i dla Ko-
ścioła najdrogocenniejszą perłą. Właśnie do
Eucharystii prowadzą wszystkie sakramen-
ty i wokół niej koncentruje się całe życie
chrześcijanina.

Kościół świadom wielkości posiadające-
go skarbu, na różne sposoby starał się za-
bezpieczyć należne miejsce Eucharystii
w Kościele. Dlatego przez wszystkie wieki
ustalał pewne prawidła, które miały chro-
nić Eucharystię i do Eucharystii prowadzić.
Tymi prawidłami są przykazania kościelne.
To Kościół ustalił ich liczbę i treść kierując
się przy tym dobrem człowieka, czyli jego
zbawieniem. Dla wielu jednak nie jest to
oczywiste, gdyż dla nich przykazania są
kojarzone z uciążliwymi wymaganiami Ko-
ścioła, którymi Hierarchowie wraz z ducho-
wieństwem chcą w jakiś sposób podpo-
rządkować wiernych i narzucić im pewne
formy zachowań. Jest to myślenie niewła-
ściwe, noszące znamiona absurdu, w któ-
rym dobro człowieka jest postawione na
równi z chęcią panowania nad nim. Jeśli
matka mówi do dziecka: ubierz czapkę, bo
zimno jest na dworze, to przecież nie chce
nad nim panować, a kieruje się jedynie
dobrem dziecka.

W naszych czasach obserwujemy zjawi-
sko zmiany tych przykazań. Właśnie ta
zmiana stała się inspiracją, by tegoroczną
problematykę rekolekcji wielkopostnych

Zaproszenie
osnuć wokół treści tych prawideł Kościoła.
Stąd słowa zachęty i zaproszenia kieruję do
wszystkich parafian, aby w swej codzienno-
ści odnaleźli okruchy czasu dla wspólnych
rozważań nad bogactwem tych pięciu prawi-
deł, które swoją treścią i mocą mają porząd-
kować naszą codzienność. Przypomnę krót-
ko ich treść:

Przykazania w wersji tradycyjnej
1.Ustanowione przez Kościół Święty dni

święte święcić.
2.W niedziele i święta we Mszy św. na-

bożnie uczestniczyć.
3.Posty nakazane zachowywać.
4.Przynajmniej raz w roku spowiadać się

i w czasie wielkanocnym Komunię Św.
przyjmować.

5.W czasach zakazanych zabaw hucznych
nie urządzać.

Przykazania po zmianie obecnej
1.W niedziele i inne dni świąteczne naka-

zane wierni są zobowiązani uczestniczyć we
Mszy Świętej i powstrzymywać się od pra-
cy.

2.Każdy wierny jest zobowiązany przy-
najmniej raz w roku spowiadać się ze swych
grzechów.

3.Każdy wierny jest zobowiązany przy-
najmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć
Komunię Św.

4.W dni pokuty wyznaczone przez Ko-
ściół wierni są zobowiązani powstrzymy-
wać się od spożywania mięsa i zachowy-
wać post.

5.Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby
Kościoła.

Gorąco zapraszam na spotkanie rekolek-
cyjne według zamieszczonego planu.

Ks. Mirosław Wróbel
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Ks. Proboszcz

Przedkładam pod rozwagę
Dzięki Bogu bardzo wielu z nas przeży-

wa i pogłębia swój związek z Bogiem
w świątyni,  która od dziesięciu lat jest Ba-
zyliką. Dziękczynną Mszą Św. 25 marca, któ-
ry w tym roku wypada w Wielki Poniedzia-
łek pragniemy uwielbić Boga. Był to czas bło-
gosławiony dla wielu z nas.

Do Ojca Świętego wysłaliśmy list dzięk-
czynny za spontaniczny odruch Jego ojcow-
skiego serca, dzięki któremu nasz kościół
został przed dziesięcioma laty ogłoszony
Bazyliką.

Niech udział w tegorocznych rekolek-
cjach, na które serdecznie zapraszam – ze-
chciejcie przeczytać list ks. Mirosława Wró-
bla, który będzie głosił w tym roku w na-

szej parafii rekolekcje wielkopostne –  bę-
dzie odpowiedzią na wielką miłość Papieża
do Wadowic. Proszę was również, aby ta
pierwsza dekada przeżyta w naszej bazyli-
ce zaowocowała powstaniem w naszej pa-
rafii Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Pra-
gnę wraz z przedstawicielami historycznej
parafii dzielić współodpowiedzialność za
losy naszego duszpasterstwa. Zapoznajcie
się z formularzem, który bardzo inteligent-
nie wykonał ks. Jan Jarco. Wypełnienie tego
formularza przez napisanie odpowiedniej
osoby może stać się właściwą drogą do
rekrutacji pożądanej rady.

Sprawy te zawierzam św. Józefowi, który
jest Patronem Kościoła Świętego.

Nasza Rodzina proponuje jako kandydata
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej następującą osobę:

............................................................................................
/Nazwisko i imię/

............................................................................................

............................................................................................
/Adres zamieszkania: ulica i numer domu, telefon/

Uwaga!
Ankietę należy wypełnić i złożyć do skarbony z prośbami przed kaplicą MB Nieustają-

cej Pomocy do 18 marca 2002 r.  Każda rodzina wysyłająca ankietę  bierze udział
w losowaniu najnowszych albumów z Ojcem Świętym. Dlatego proszę podać dane rodzi-
ny proponującej  kandydata:

.................................................................................................... .........................

.................................................................................................... .........................
/Nazwisko rodziny: adres, telefon/

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie”.
Słowa Chrystusa wypowiedziane na Górze
Błogosławieństw, budzą zaciekawienie, in-
trygują. Zastanawiamy się, co Chrystus miał
na myśli, do kogo odnosił te słowa? Jakże
to mamy być ubodzy duchem? Wydaje się
to czasem niezrozumiałe.

 Wśród wielu różnych interpretacji czy też
wyjaśnień tego wyrażenia najbardziej, moim
zdaniem, trafiające do przekonania jest okre-
ślenie, że słowa te nie odnoszą sie do Du-
cha Świętego, ani do inteligencji człowieka
– oznaczają one całą osobę, całego człowie-
ka. Ubodzy duchem nie są, więc ludźmi upo-
śledzonymi intelektualnie i prostaczkami. Są
tymi, którzy nie posiadają doczesnych bo-
gactw i z radością znoszą wszelkie niedo-
statki, są także tymi, którzy posiadając bo-
gactwa, nie przywiązują się do nich kurczo-
wo, są tymi, którzy wyzbywają się luksu-
sów, a poprzestają na niezbędnych i pro-

stych rzeczach. Takim ludziom Jezus obie-
cał królestwo niebieskie, dopiero w króle-
stwie Bożym będą autentycznie bogatymi.

Ale człowiek „ubogi duchem” to także
człowiek tak dalece zjednoczony z Bogiem,
że całe jego wnętrze wypełnia Bóg, dla ni-
czego innego nie ma już miejsca. Dla takie-
go człowieka nie ma już nic znaczenia poza
czynieniem woli Bożej. Są to ludzie, którzy
doświadczają ograniczoności swoich sił
wewnętrznych, którzy uznają swoją nie-
moc i swoją zależność od Boga, którzy nie
są pyszni.

 Takim właśnie był św. Maksymilian
Kolbe. Uważał, że wszystko, co ma, w tym
przede wszystkim życie jest darem pocho-
dzącym od Boga. Dlatego też nie wahał się
złożyć tego daru Panu w ofierze. Ten świę-
ty jest nam bardzo bliski. Jego świętość
dopełniła się tak niedaleko Wadowic –
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Błogosławieni ubodzy w duchu

ciąg dalszy na stronie 7

Szanowni Państwo!
Parafialna Rada  Duszpasterska jest

jednym ze sposobów uczest-
nictwa ludzi świeckich w po-
słannictwie Kościoła. Jej
głównym zadaniem jest po-
moc duszpasterzom para-
fii w prowadzeniu  dusz-
pasterstwa, taj aby odpo-
wiadało ono na oczeki-
wania współczesnej ro-
dziny i wszystkich pokoleń tworzących
parafialną wspólnotę, jaka gromadzi się
wokół naszej Bazyliki. Dlatego potrzeba

wielu ludzi zaangażowanych, głęboko wie-
rzących  i odpowiedzialnych, któ-
rzy podzieliliby się swoimi uwa-
gami i troską z duszpasterzami
parafii.

Zachęcamy Państwa, aby
w poczuciu odpowiedzialno-
ści i braterstwa wskazać
osobę, cieszącą się dobrą
opinią i autorytetem jako

kandydata/kę do Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej w Parafii Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Wadowicach.


