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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAW-
ŁA  APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Ja jestem zmartwychwstanie bycie,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA EZECHIELA:
Ez  37, 12-14
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli

EWANGELIA:
Wskrzeszenie Łazarza

Rz  8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Nasze sprawy

Był pewien chory, Łazarz z Betami, z miej-
scowości Marii i jej siostry Tarty Maria zaś
była tą, która namaściła Pana olejkiem
i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to
brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały
do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje
ten, którego Ty kochasz». Jezus usłyszaw-
szy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej
Syn Boży został otoczony chwałą». A Je-
zus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, za-
trzymał się przez dwa dni w miejscu poby-
tu. Dopiero potem powiedział do swoich
uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kie-
dy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już
od czterech dni spoczywającego w grobie.
Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus
nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria
zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Je-

zusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by
nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwych-
wstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem,
że zmartwychwstanie w czasie zmartwych-
wstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej
Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wie-
rzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz
w to»? Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie!
Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn
Boży, który miał przyjść na świat». Jezus
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapy-
tał: «Gdzieście go położyli»? Odpowiedzieli
Mu: «Panie, chodź i zobacz». Jezus zapła-
kał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!»
Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie

11 marca 20-osobowe
przedstawicielstwo Woje-
wódzkiej Ochotniczej Straży
Pożarnej wyruszyło w tygo-

dniową pielgrzymkę do Watykanu. Celem była
prośba, aby Ojciec Święty poświęcił nowy
wojewódzki sztandar.Proboszcz bazyliki wa-
dowickiej, w imieniu parafii, złożył w X rocz-
nicę ogłoszenia kościoła – bazyliką – specjal-
ne podziękowanie Ojcu Świętemu za Jego
niezwykłą miłość do parafii Swego urodze-
nia.
Misyjny model Zespołu Charytatywnego

Na zebraniu członkiń Zespołu Charytatyw-
nego 7 marca omawiano sposoby przekształ-
cania modelu Zespołu Charytatywnego ze
stacjonarnego na misyjny. Dotychczas nasz
parafialny Zespół Charytatywny najczęściej
obdarza ofiarami tych, którzy przychodzą do
siedziby Zespołu. Koniecznością naszych cza-
sów jest wyjście z matecznika charytatyw-
nego i obdarowywanie potrzebujących tam,
gdzie mieszkają. Wciąż spotykamy się z pro-
blemem ukrytej, bardzo skromnej biedy. Trze-

Hołd Papieżowi

Rekolekcje dla młodzieży

ba ich odkrywać, aby
ich wspomagać. Prosi-
my sąsiadów o powia-
damianie naszego Zespołu o takich smut-
nych przypadkach. Nie chcielibyśmy, aby
prawdziwie biedni byli u nas zapomniani.

Rekolekcje parafialne - nauki stanowe od 17.03
Dla mężczyzn niedziela o godz. 19.00
Dla kobiet poniedziałek  o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek o godz. 9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00.
Dla chorych środa o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolna oraz młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania poniedziałek i wtorek o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa o godz. 18.00
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA w sobotę od  6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

Przez kolejne 3 tygodnie Wielkiego Po-
stu w naszej bazylice odbywały się reko-
lekcje dla młodzieży. Dużo trudu włożyli
księża w organizację tych rekolekcji. Dwie
trzecie młodzieży brało w nich udział. Wiel-
ką wdzięczność przekazuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do jak najlepszego prze-
życia tegorocznych, wielkopostnych reko-
lekcji dla młodzieży. Dla parafii wciąż jest
problemem w jaki sposób urządzać reko-
lekcje, by one jeszcze bardziej angażowały
całą młodzież. Wciąż podstawowym jest
pytanie: Jak urządzać rekolekcje, by jesz-
cze sprawniej ubogacały wiarę  młodzie-
ży? To pytanie kieruję do młodzieży, rodzi-
ców i wszystkich wychowawców, którym
leży na sercu los ludzi młodych.

ciąg dalszy na stronie 2
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mógłby sprawić, by on nie umarł»? A Je-
zus ponownie okazując głębokie wzrusze-
nie przyszedł do grobu. Była to pieczara,
a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł:
«Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Mar-
ta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie.
Leży bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedzia-
łem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Bożą»? Usunięto więc kamień. Jezus
wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dzię-
kuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedzia-

łem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze
względu na otaczający Mnie lud to powie-
działem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał».
To powiedziawszy zawołał donośnym gło-
sem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wy-
szedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane
opaskami, a twarz jego była zawinięta chu-
stą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go
i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spo-
śród Żydów przybyłych do Marii ujrzaw-
szy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło
w Niego.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

 Oto słowo Pańskie.

Ks. Jan J.

Najmocniejszym argumentem Jezusa we
wszelkiej dyskusji z Żydami i niedowiar-
kami spośród Saduceuszów był Łazarz.
Betania, gdzie mieszkał on ze swoimi sio-
strami leżała bardzo blisko Jerozolimy. Nie
można było ukryć lub przemilczeć tak wiel-
kiego cudu jakim stało się wskrzeszenie
Łazarza. Pan Jezus chce w tym momencie
powiedzieć wszystkim, wierzącym w Nie-
go i powątpiewającym, że jest Bogiem i nic
Go nie zatrzyma w zbawianiu świata. Na-
wet śmierć nie może Mu przeszkodzić. On
się  jej po prostu nie boi tak jak pozostali
ludzie. Czy tego chcemy czy nie Bóg i tak

zbawi świat. Nie ma na ziemi i w kosmosie
takiej siły, która by Mu to udaremniła.  Naj-
istotniejsze jest to abyśmy byli tam gdzie
Pan Jezus wskrzesza i ożywia umarłych.

Współcześnie Łazarzem jest każdy z nas.
Nasz strach, egoizm, niepewność i małost-
kowość, stają się grobem naszej nadziei. Ale
jest ciągle ten sam Zbawiciel, który chodzi
i wskrzesza. Przyjmijmy Jego  nauczanie.
Nie dajmy się zwieść. Zechciejmy żyć na
miarę Jego słów. On nas nie opuści. Z Nim
mamy szansę zbawić siebie. Kiedy usłyszy-
my te słowa: „... wyjdź z grobu” nie wahaj-
my się. To przyszedł nasz Zbawca, a z Nim
szansa na godniejsze życie

1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla
dorosłych, młodzieży pozaszkolnej i gim-
nazjalnej oraz dzieci szkolnych. Na naukę
stanową zapraszamy dzisiaj po mszy św.
o godz. 9.00 młodzież do Domu Katolic-
kiego, natomiast mężczyzn prosimy po
mszy św. o godz.18.00.

2. Dla dorosłych rekolekcje: poniedzia-
łek, wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  - 17.03.2002
Ogłoszenia parafialne

o godz. 8.00, 12.00, 18.00. (Program nauk
stanowych na str. 8)

3. We wtorek jest Uroczystość św. Jó-
zefa Oblubieńca. Na Górce suma odpusto-
wa jest o godz. 10.30.

4. W środę na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o błogosławione owoce reko-
lekcji.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

Niedziela 17.03
Godz. 9.00 nauka dla młodzieży
Godz. 12.00 nauka dla dzieci

Poniedziałek 18.03
Godz. 9.30 Nauka dla klas 0- 2 - kaplica Domu Katolickiego
Godz. 10.00 Nauka dla klas 3-6
Godz. 11.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum Liturgia Słowa

Godz. 14.00 Nauka dla klas 3-6
Godz. 15.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum

Wtorek 19.03
Godz. 9.30 Nauka dla klas 0- 2 - kaplica Domu Katolickiego
Godz. 10.00 Nauka dla klas 3-6
Godz. 11.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum Liturgia Słowa

Godz. 14.00 Nauka dla klas 3-6
Godz. 15.00 Nauka dla klas 1-3 gimnazjum

Środa 20.03
Godz. 9.30 Msza dla klas 0- 2 - kaplica Domu Katolickiego
Godz. 10.00 Spowiedź dla klas 3-6
Godz. 11.00 Spowiedź dla klas 1-3 gimnazjum

Msze na zakończenie REKOLEKCJI
Godz. 14.00 dla klas 3-6
Godz. 15.00 dla klas 1-3 gimnazjum

ciąg dalszy ze strony 1
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Intencje mszalne:

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

5. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorgani-
zowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych i
młodzieży.

6. Dziś Wspólnota Wiara i Światło zor-
ganizowała Kiermasz Świąteczny. Zachęca-
my do udziału.

7. Prosimy w najbliższym tygodniu
o złożenie daru czy to żywności, czy odzie-
ży do specjalnych koszów, które będą przy
ołtarzu św. Antoniego.

8. W przyszłą Niedzielę Palmową bę-
dzie uroczysta procesja wraz z poświęce-
niem palm przed Mszą Św. o godz. 12.00.

9. Niedziela Palmowa to dzień modlitw
z młodzieżą i za młodzież. Zapraszamy w
tym dniu na Drogę Krzyżową po mieście o
godz. 15.00.

10. W Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego będziemy chrzcili na Mszy Św.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
będzie w najbliższą sobotę o godz. 17.00

Troskliwy Stróżu
Przez cały miesiąc marzec wpatrujemy

się w św. Józefa i wołamy do Niego sło-
wami pełnymi nadziei: „Troskliwy Stróżu
Świętej Rodziny”. Myślę wtedy o wielkiej
trosce Oblubieńca Bogarodzicy o utrzyma-
nie materialne swej rodziny. Niewątpliwie
dbał również o duchowy rozwój ogniska
domowego, którego był głową. Niełatwo
było Mu utrzymać dom, bo bieda pod za-
borem rzymskim w Palestynie była wielka.
Zawsze najeźdźca wyciągał co się dało z
podbitego narodu. Dużo zachodu i troski
musiał wkładać św. Józef w utrzymanie
rodziny.

Czasy współczesne wymagają od ojców
i mężów ogromnego trudu i wielkiej zapo-
biegliwości, by utrzymać rodzinę. Jakże bli-
ski jest św. Józef ze Swymi zmaganiami.
Dramatem niejednego polskiego ojca jest
problem – skąd wziąć pieniądze na utrzy-
manie rodziny. Normalnym źródłem jest
praca. W naszej Ojczyźnie w ostatnich la-
tach gwałtownie wzmaga się bezrobocie.
Słyszymy, że w ostatnich tygodniach do-
sięgło 18 procent. Nieustannie pełzające
podwyżki, a przychody są na tym samym
poziomie. Gorzej jest,  gdy ich w ogóle nie

ma. Rodzina jest na zapomodze socjalnej.
Nożyce coraz szerzej się otwierają.

Ten wielki problem przeżywa również
niejeden proboszcz. Na jego głowie jest dba-
łość o parafię, tak pod względem material-
nym jak i duchowym. Marzeniem jego jest,
by na wzór św. Józefa być troskliwym stró-
żem parafialnej rodziny. Powinni się trosz-
czyć o parafię i parafian. Zapobiegać bie-
dzie parafian. Wkładać wysiłek, by kościół
i plebania, oraz dom katolicki nie popadły
w ruinę - lecz wciąż je odnawiać.

Utrzymanie budynków kościelnych jest
kosztowne. Co miesiąc informuję ile zebra-
liśmy na składkę w pierwszą niedzielę. Wte-
dy pieniądze przeznaczamy na polichromię.
Podaję również koszta wykonanych części
malowania kościoła. Obecna część kościo-
ła, którą malujemy będzie kosztowała 40
tys. zł. W pierwsze niedziele miesiąca ofiarni
parafianie dają sumę ok. 10 tys. zł. W ostat-
nią niedzielę zebraliśmy 9.820 zł. W inne
niedziele przeważnie zbieramy połowę z
tego. Na co te pieniądze wydajemy?
1.   W miesiącach grzewczych, od listopada
do kwietnia płacimy miesięcznie za ogrze-
wanie /prąd i gaz/ 7.180 zł.

(ciąg dalszy na str. 4)

Poniedziałek 18 marca    Cyryla, Edwarda
  6.00 Śp. Franciszka Hadała
  6.30 Śp. Piotr Brańka
  7.00 Śp. Edward Firczyk
  7.30 Śp. Józefa, Julian i Ryszard Frączek
  8.00 Śp. Józef Pędziwiatr

Śp. Józef i Józefa Dąbrowscy
12.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.

dla Teresy w dniu urodzin
18.00 Śp. Maria Zięba - 2 r. śm.

Wtorek 19 marca    Bogdana, Józefa
  6.00 Śp. Józefa i Ludwik Zębroń

Śp. Bronisław Kamiński
  6.30 Śp. Józef Szczur
  7.00 Śp. Józef Płonka

Śp. Józef Grochowski - 6. r. śm.
  7.30 Śp. Józef i Anastazja

Śp. Andrzej Zarach
  8.00 Śp. Bolesław Witek
12.00 Śp. Józef i Józefa Szczur

W intencji rzemieślników
18.00 Dziękczynna w dniu imienin

Środa 20 marca    Klaudii, Maurycego
  6.00 Śp. Józef, Maria, Stanisław Kubiccy
  6.30 Śp. Jan i Bronisława Czermińscy i syn Stanisław
  7.00 Śp. Piotr Brańka
  7.30 Śp. Bolesław Witek
  8.00 Śp. Józef, Rozalia i Stanisław Figura
12.00 Śp. Józefa Łopata z rodziną

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych

próśb i podziękowań

Czwartek 21 marca    Benedykta, Lubomira
  6.00 Śp. Krystyna i Marian Pawlik
  6.30 Śp. Stanisław Pomietło
  7.00 Śp. Barbara Gębala
  7.30 O zdrowie i Boże błog. dla ks. Pawła
  8.00 Śp. Bolesław Witek
12.00 Śp. Aleksandra i Michał Drożdz
18.00 Śp. Józef Maj i rodzice

Piątek 22 marca    Katarzyny, Bogusława
  6.00 O zdrowie i Boże błog. dla Zofii i Władysława
  6.30 Śp. Andrzej Zarach
  7.00 Śp. Bolesław Witek

Śp. Jerzy Jaglarz - 14 r.śm.
  7.30 Śp. Jan Bielec - 1 r. śm.
  8.00 Śp. Stanisław Pomietło
12.00 Śp. Stanisław Pomietło
18.00 Śp. Stanisława i Józef Szczur

Sobota  23 marca     Pelagii, Feliksa
  6.00 Śp. Andrzej Zarach
  6.30 Śp. Józef Książek
  7.00 Śp. Barbara Gębala

Śp. Feliks Klaczak - 2 r. śm.
  7.30 Śp. Stanisław Pomietło
  8.00 Śp. Bolesław Witek
12.00 Śp. Maciej Wróblewski - 7 r. śm.
18.00 Śp. Zdzisława Jura - 1 r. śm.

Niedziela  24 marca    Katarzyny, Marka
NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI  PAŃSKIEJ
  6.00 Śp. Józefa Porabik

Śp. Józef Nowak
  7.30 Dziękczynna w dniu imienin Marii
  9.00 Śp. Michał Kuczkowski
10.30 Śp. Aleksy Bojęś - 4 r. śm.
12.00 Śp. Ryszard Jakubik - 13 r. śm.
13.15 Śp. Marian Grzybczyk - 7 r. śm.
18.00 Śp. Hieronim Stężowski i c. Elżbieta
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Ks. Proboszcz

Wielu władców na przestrzeni dziejów
naszej ojczyzny starało się sie dobrze słu-
żyć państwu. Troszczyli się o jego pozycję,
znaczenie międzynarodowe a przede
wszystkim o swój lud, wiarę, tradycję.
W różnoraki sposób starali się osiągnąć wiel-
kość Polski. Prowadzili rozmowy, zawierali
układy, toczyli wojny. Kierowali się różny-
mi celami i różne mieli ambicje. W polskiej
tradycji historycznej św. Królowa Jadwiga

2.   Nasza parafia, co kwartał składa ofiary
na: Seminarium Duchowne, Papieską Akade-
mię Teologiczną, Kurię oraz tzw. składki ry-
czałtowe /Świętopietrze, Papieskie Dzieła
Misyjne, Caritas, Grób Pański w Jerozoli-
mie, na Katedrę, itd./ w wysokości 8.419 zł.
3.   Utrzymanie budynku kościelnego /sprzą-
tanie, kwiaty, światło, dekoracje, itp./ kosz-
tuje miesięcznie 3 tys. zł.
4.   Co miesiąc wypłacamy pobory różnym
naszym pracownikom w wysokości 3.420 zł.
5.   Na dzieła charytatywne parafia miesięcz-
nie przeznacza sumę ok. 4 tys. zł.
6.   Nabywamy prasę katolicką, za którą co
miesiąc płacimy 3.200 zł. Koszta wydane na
prasę zwracają się parafii tylko w jednej trze-
ciej.
7.   Wydatki związane z remontami kościoła
i plebani /naprawa organów, nagłośnienia,
a także wymiana okien na plebani, troska
o konserwację domu parafialnego oraz or-
ganistówki pochłania miesięcznie od 2 do 4
tys. zł.
8.   Wydatki związane z pracami duszpaster-
skimi /urządzanie rekolekcji, kolonii, wycie-
czek dla dzieci, zakup pomocy duszpaster-
skich, itp./ pochłaniają m-cznie ok. 3 tys. zł.

Głównym źródłem pozyskiwania funduszy
na powyższe wydatki są niedzielne
i świąteczne ofiary wiernych składane na
tacę. Te pieniądze nie są przeznaczone na
potrzeby księdza. Zdarza się od czasu do cza-
su, że wierni składają specjalne ofiary na
malowanie kościoła. Nie otrzymujemy żad-
nych dotacji od konserwatora wojewódzkie-
go, czy też ze źródeł państwowych na reali-
zowaną polichromię.

W miesiącu marcu, w którym patrzę na św.
Józefa i powtarzam słowa modlitwy: „Strzeż
nas troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny”
– myślę o wielkiej trosce każdego Ojca ro-
dziny, ale i także Ojca parafii jakim jest Pro-
boszcz. Wszystkim nam niełatwo jest dzi-
siaj żyć. To tylko ludzie nie znający realiów
życia proboszczowskiego związanego z
przychodami i wydatkami – mówią, że jemu
to dobrze. On nie wie, co to bieda. Nie mar-
twi się jak związać koniec z końcem.

A ja wam dziś chcę powiedzieć Drodzy
Parafianie Wadowiccy, że ten Proboszcz,
którego teraz macie to nieraz musi się mar-
twić jak to wiązać te dochody z wydatkami.

Wciąż jednak ufnie patrzy w oczy św. Jó-
zefa i w Wasze oczy.

Miłować i służyć

zajmuje poczesne miejsce jako jedyna ko-
bieta - król na tronie polskim i jako wład-
czyni dobrze zasłużona dla kraju, który nie
był jej właściwą ojczyzną. Ojciec Święty
Jan Paweł II w czasie mszy kanonizacyj-
nej w dniu 8 czerwca 1997 r w Krakowie
mówił o tym: „Z rozmachem zagłębiała się
w życie polityczne swej epoki. A przy tym
ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć
wierność chrześcijańskim zasadom z kon-

sekwencją w bronieniu polskiej racji sta-
nu. Podejmując wielkie dzieła na forum
państwowym i międzynarodowym, niczego
nie pragnęła dla siebie. Wszelkim mate-
rialnym i duchowym dobrem hojnie ubo-
gacała swą drugą ojczyznę. Biegła
w  kunszcie dyplomatycznym, położyła
podwaliny pod wielkość XV-
wiecznej Polski. Ożywiała reli-
gijną i kulturalną współpra-
cę między narodami, a jej
wrażliwość na krzywdy spo-
łeczne wielokroć była sławio-
na przez poddanych”.

„Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój albo-
wiem oni będą nazwani
synami bożymi”. W ówczesnej sytuacji
międzynarodowej, kiedy zagrożenie stwa-
rzał Zakon Krzyżacki, który pod pretek-
stem chrystianizacji podbijał inne narody,
w interesie Polski i Litwy było zawarcie
sojuszu. Przez małżeństwo Królowej Ja-
dwigi z księciem Litewskim, Litwa zosta-
łaby ochrzczona i przyjęta do rodziny na-
rodów chrześcijańskich, a jednocześnie
Krzyżacy straciliby powód atakowania
i podbijania jej ziem, a Polska uzyskałaby
bezpieczeństwo swych granic. Królowa
Jadwiga postawiona została przed trud-
nym dylematem, co wybrać, czy małżeń-
stwo z młodym Wilhelmem i własne szczę-
ście, czy interes Polski i Kościoła, pokój
czy wojnę? Wiemy jak dalej potoczyły się
jej losy i co wybrała. O jej decyzji Jan Pa-
weł II powiedział: „Jadwiga miała świa-
domość tego, że jej posłannictwem jest
zanieść Ewangelię braciom Litwinom.
I dokonała tego wraz ze swoim małżon-
kiem, królem Władysławem Jagiełłą. Nad
Bałtykiem powstał nowy kraj chrześcijań-

ski odrodzony w wodzie chrztu świętego, tak
jak w X wieku ta woda odrodziła synów
i córki polskiego narodu”. Tak więc nie
ogniem i mieczem, a różańcem, ewangelią
i przede wszystkim miłością zdobyła dla
Chrystusa Litwę i jej mieszkańców.

Jeśli dodamy jeszcze, że już od najmłod-
szych lat św. Jadwiga prowadziła głębokie
życie chrześcijańskie, codziennie uczestniczy-
ła we mszy świętej, dużo czasu poświęcała
modlitwie, pościła, dawała jałmużnę, szyła
i haftowała ornaty i inne szaty liturgiczne,
była fundatorką kościołów i klasztorów to

znajdziemy odpowiedź na pytanie skąd
czerpała siłę i mądrość.

Nie sposób również przecenić
roli św. Jadwigi w rozwoju na-

uki polskiej. To dzięki jej staraniom wzno-
wiła działalność Akademia Krakowska,
utworzony został Wydział Teologiczny. Od-
nowiony uniwersytet wykształcił wielu wy-
bitnych Polaków.

Dla dopełnienia niezwykłości postaci świę-
tej należy podkreślić, że mimo trwającego od
stuleci kultu św. Jadwigi dopiero w 1986 r
Papież Jan Paweł II beatyfikował Jadwigę,
a aktu kanonizacji dokonał 8 czerwca 1997 r
w Krakowie.

Przyglądając się obrazowi św. Jadwigi za-
stanówmy się jak dla siebie wykorzystać
przykład życia królowej. Nie wszyscy w ta-
kim wymiarze możemy przysłużyć się swojej
ojczyźnie. Jednakże każdy z nas w swojej
rodzinie, w swoim środowisku zamieszka-
nia, w pracy może miłować i służyć. Bo prze-
cież gdzie miłość tam i pokój. Pokój ducha
i serca, a także pokój w ziemskim wymia-
rze: zgoda, pojednanie, szacunek. Św. Jadwi-
ga jest dla nas niedoścignionym wzorem ta-
kiej właśnie realizacji powołania do służby
ojczyźnie i ludziom.

Józef Lehrfeld

(ciąg dalszy ze str. 3)


