Nasze sprawy
Nadanie imienia
Dyrekcja szpitala ogólnego w Bielsku-Białej urządza uroczysty koncert pod
patronatem ordynariusza
diecezji bielsko-żywieckiej,
JE ks. bpa Tadeusza Rakoczego i prezydenta miasta BB Jacka Krywulta, z okazji nadania imienia dr Edmunda Wojtyły
szpitalowi ogólnemu w BB i 10-lecia oddziału kardiologii. Uroczystość ta odbędzie się 30 stycznia 2003 roku o godz.
18.00 w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury przy ulicy Słowackiego 27.
Program uroczystego koncertu:
- wystąpienie ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej,
- odczytanie aktu nadania imienia
dr Edmunda Wojtyły szpitalowi ogólnemu
w Bielsku Białej
- montaż dramaturgiczny Sławomira
Kowalewskiego: Karola Wojtyły „Medytacje o cierpieniu i nadziei” w wykonaniu
Barbary Kobrzyńskiej,
- Magdalena Zielińska – wiolonczela,
- Program artystyczny – „Beskidzkie
kolędowanie”
Ferie zimowe
Nasza parafia stara się pomagać w radosnym przeżywaniu przez dzieci ferii zimowych:
a) W sobotę 25 stycznia klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej wykonali piękne jasełka. Przy okazji mogliśmy zobaczyć
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wspaniałą szopkę
w klasztorze bernardyńskim.
b)W
najbliższy
czwartek - 30 stycznia organizujemy wycieczkę do zaśnieżonego Zakopanego.
Wyjazd będzie o godz. 8.30, a powrót
około godz. 16.00. Chcemy uwrażliwić
dzieci na piękno gór w okresie zimowym.
c) We wtorek 4 lutego pojedziemy
z dziećmi do Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Wyjazd o godz.
8.30. Ten wyjazd ma uwrażliwić dzieci
na pracę związaną z tworzeniem filmów.
Wszystkie te wyjazdy są za minimalną
opłatę 5zł. Resztę dopłacamy z funduszu
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Rozprowadziliśmy 1800 świec. Do Caritas daliśmy po 4zł za świece. Nam pozostała złotówka od każdej sprzedanej.
W sumie ok. 1 tys. zł, gdyż niektórzy
wzięli świecę za darmo, bo były one wystawione na stoisku samoobsługowym.
Są ludzie którzy uważają, że to co jest
w kościele wystawione lub pozostawione, można brać za darmo. Zauważam to
przy gazetach, czy innych pamiątkach wyłożonych na stoisku w kościele, jak również przy zapomnianych parasolkach, czy
innych rzeczach pozostawionych. Są tacy,
którzy biorąc – nie mają żadnych wyrzutów sumienia i idą przy najbliższej okazji
do Komunii Świętej. Myślę o tych ludziach, jak bardzo można mieć wypaczone sumienie.
Do użytku parafialnego
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:

20 stycznia
Maria i Stanisław Gorus
os. Widok 20
21 stycznia
Maria i Józef Lehrfeldowie
ul. Trybunalska 2
22 stycznia
Jolanta i Bogusław Rzyccy
Tomice 352
23 stycznia
Tadeusz i Beata Niesyczyński
Os. XX-lecia 5/32
24 stycznia
Maria Baca z dziećmi
ul. Podstawie 24

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona Maryję wraz z Jezusem.
Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ROKA JONASZA:
Jon 3, 1-5.10
Nawrócenie Niniwitów.

ŚW.PAWŁAAPOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 7, 29-31
Przemija postać tego świata

Bliskie jest królestwo Boże,
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

EWANGELIA:
Mk 1, 14-20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi
i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Oto słowo Pańskie.

Refleksja ewangeliczna:
Gość Niedzielny Nr 4/2003

W Liturgii Słowa z dzisiejszej niedzieli
spotykamy mieszkańców Niniwy, którzy
się nawrócili, poszcząc i pokutując.
Wbrew pozorom to nie zewnętrzna postawa jest najważniejsza przy nawróceniu. Dlatego w czytaniu z Pierwszego
Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
znajdziemy nastepujące słowa: „Trzeba
więc, aby ci, co mają żony, tak żyli jakby
byli nieżonaci, a ci, co płaczą, tak jakby
nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby
się radowali... Przemija bowiem postać
tego świata”. Wewnętrzne nastawienie
i zmiana sposbu myślenia są najważniejsze przy nawróceniu.

W Ewangelii Pan Jezus zachęci nas dzisiaj: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jeśli uznamy, że Ewangelią jest
Dobra Nowina - to Chrystusowe wezwanie musimy przyjąć jako prośbę o nadzieję. W wielu środowiskach wciąż utrwalony jest stereotyp chrześcijanina, który się
smuci. Jego nawrócenie musi być okupione cierpieniem i wyrzeczeniami. Tymczasem zmiana życiowych perspektyw i przebudowanie dotychczasowej hierachii wartości wynika ze spotkania Chrystusa. Tak
ja uczniowie z dzisiejszej Ewangelii rzucili
wszystko, by pójść za Nim, tak każdy
z nas, przekonując się o wielkości Bożego
miłosierdzia - nabywa zdolność rezygnacji. Powołani odczytują ją nie w kategoiach straty, ale uwolnienia od ciężaru
i ograniczeń.

Intencje
mszalne:
Poniedziałek 27 stycznia
Wspomnienie św. Jerzego Matulewicza,
biskupa
6.00 Śp. Józef Twardowski
7.00 Śp. Augustyn Gurdek
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Jan Bogacz
12.00 Śp. Stanisława Wolanin
18.00 Śp. Anna Dylewska
Wtorek 28 stycznia
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu,
kapłana i doktora Kościoła
6.00 Śp. Stanisław Wolaniu
7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie ibłog Boże
Mariana i Marii w 25r. ślubu
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 W 42r. ślubu Józef i Marii
12.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Zbigniew Wróbel
Środa 29 stycznia
Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament,
dziewicy
6.00 Śp. Józef Twardowski
7.00 Śp. Augustyn Gurdek
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 Śp. Stanisława Wolanin
12.00 Śp. Anna Dylewska
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Pogrzeb

Czwartek 30 stycznia
6.00 Śp. Józef Twardowski
7.00 Śp. Stanisława Wolanin
7.30 Śp. Józef Bylica
8.00 O zdrowie i błog Boże dla Marii wdniuimienin
12.00 Śp. Anna Dylewska
18.00 Śp. Bolesław Witek
Piątek 31 stycznia
Wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
6.00 Śp. Józef Twardowski
7.00 Śp. Mieczysław Gawron
8.00 Śp. Stanisława Wolanin
12.00 Śp. Augustyn Gurdek
18.00 Za zmarłych z rodzin: Mazgaj, Babik,
Gancarczyk, ojców: Józef i Marian
Sobota 1 lutego
6.00 Śp. Michał
7.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
7.30 Śp. Stanisława Wolanin
8.00 W intencji Rycerzów Niepokalanej
12.00 Śp. Augustyn Gurdek
15.00 W int. Oczyzny, Kapłanów
i o rozwój Radia Maryia
18.00 Śp. Rozalia Tergon
Niedziela 2 lutego
6.00 W int. Ojca Świętego i duchowiństwa o zdrowie i błog. Boże
7.30 Śp. Teodozja Pawlik
9.00 Śp. Urszula Pasternak - Paleczna
10. 30 Śp. Zdzisław
12.00 Śp. Waldemar Stolarczyk 7 r. śm.
Obłog.Boże dla Jana ijego rodzicówwIr.urodzin
13.15 Chrzty
18. 00 Śp. Mirosław i Kamila Sediwy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności

Helena BYRSKA, ur. 1940 r. zam. Os. XX-lecia
Stanisława SOBCZYŃSKA-BUCAŁA, ur. 1920 r., zam. ul. Podstawie
Jan Kazimierz KORZENIOWSKI, ur. 1930 r., zam. Os. Westerplatte
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Pielgrzymka do Sanktuarium
Pielgrzymowanie do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach rozpoczęliśmy w październiku 2002 r., w miesiącu,
który otworzył Rok Jubileuszu 25 – lecia
Pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Pielgrzymka, którą odbyliśmy 17 stycznia br. była już czwartą. Zamysłem organizatora tych pielgrzymek, naszego czcigodnego księdza Proboszcza jest wielkie dziękczynienie Miłosierdziu Bożemu za dar Ojca
Świętego Jana Pawła II, za opiekę Bożej
Opatrzności nad Nim w ciągu tak długiego
pontyfikatu.
W piękny słoneczny dzień wyjeżdżamy
do Łagiewnik. Wśród nas gościmy Księdza, który jest duszpasterzem Polonii
w USA. Dzieli się On z nami niektórymi
szczegółami swej pracy wśród Polaków
przebywających w Ameryce. W czasie podróży powracamy myślą do niedawnej pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa. Pani
Maria Zadora przypomina nam szczegóły
związane z budową kościoła Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach.
Już na miejscu w pełnym słońcu wita nas
Bazylika zbudowana w kształcie łodzi. Najwyższa w Krakowie wieża symbolizująca
latarnię morską, która wskazuje drogę zbłąkanym.
Pierwsze kroki kierujemy jak zawsze do
kaplicy klasztornej, gdzie znajdują się relikwie św. s. Faustyny. Tam modlimy się
przed Najświętszym Sakramentem prosząc
św. Faustynę – szafarkę Miłosierdzia Bożego o wstawiennictwo przed Bogiem
w naszych biedach.
W czasie naszego pobytu w tym sanktuarium, jedna z sióstr tego Zgromadzenia
przybliża nam postać św. s. Faustyny, jej
życie i historię powstania obrazu Pana Je-

w Łagiewnikach

zusa Miłosiernego.
Siostra przypomina nam, że istotą nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest ufność
wobec Boga i uczynki miłosierdzia, które
mają wypływać z miłości do Boga.
Pan Jezus mówił do s. Faustyny: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia –
tym naczyniem jest ten obraz z podpisem
JEZU UFAM TOBIE”.
W Godzinie Miłosierdzia wspominając
mękę i konanie na krzyżu Pana Jezusa modlimy się słowami koronki do Miłosierdzia
Bożego prosząc o pokój na świecie i miłosierdzie dla wszystkich ludzi, a także o łaski dla Ojca Świętego i pasterzy Kościoła,
dla wszystkich kapłanów, a także we własnych intencjach ufając, że miłosierny Jezus da nam wszystko, o co prosić będziemy, jeżeli to będzie zgodne z Jego wolą.
W czasie naszego pobytu w sanktuarium
uczestniczymy również w uroczystej Eucharystii, którą sprawuje O. Z. Kijas – franciszkanin w koncelebrze z innymi kapłanami, wśród których jest nasz ksiądz Proboszcz.
Po zakończeniu Mszy św. ponownie
modlimy się słowami koronki do Miłosierdzia Bożego, polecając wszystkie intencje,
a szczególnie modlimy się o jedność chrześcijan. Dziękujemy również za dar wspólnego pielgrzymowania i modlitwy.
W radosnym nastroju powracamy do
Wadowic. Czas podróży wypełnia nam
śpiew kolęd.
Szczególnie serdecznie dziękujemy Księdzu Prałatowi za wytrwałe organizowanie
pielgrzymek i stwarzany na nich modlitewny nastrój. Życzymy również Szczęść Boże
na nowy rok pielgrzymowania.
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Anna i Władysław Brańka

Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła 26 stycznia 2003
1. Dziś o godz. 17.30 Nieszpory.
2. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Wszystkim
parafianom, którzy ochotnie otworzyli przed
nami drzwi swych domów i rodzin i przyjęli
nas z wielką życzliwością – składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary, które składaliście przy
kolędzie przeznaczone są na cele duszpasterskie i charytatywne.
3. W niedzielę 23 lutego wszystkie Msze Św.
odprawimy w intencji rodzin, które przyjęły
wizytę duszpasterską wraz z błogosławieństwem kolędowym.
4. Na Opłatek dla uczestników pielgrzymek
krajowych z ubiegłego roku zapraszamy dzisiaj na godz. 16.00 do Domu Katolickiego.
5. W czwartek 30 stycznia organizujemy
wycieczkę dla dzieci i ich opiekunów do Zakopanego. Wyjazd o godz. 8.30, a powrót około16.00. Koszt przejazdu 5 zł. Natomiast we
wtorek 4 lutego jedziemy z dziećmi do Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Wyjazd o godz. 8.30. Koszt przejazdu 5 zł.
6. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się za dzieci i młodzież.
7. W pierwszą sobotę – 1 lutego zapraszamy na mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewają się potomstwa, jak również
członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu
nawiedzamy chorych i starszych z Sakramentami Świętymi.
8. W przyszłą niedzielę jest Święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas Świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Na każdej mszy święcimy gromnice. Prosimy tak zabezpieczyć świece by nie rozlewać wosku po ławkach i posadzce. Gromnice można nabywać w zakrystii. Gromnica jest znakiem Pana Jezusa i Jego
Matki. Jest znakiem ochrony przed nieszczę-3-

ściami. Gdy burze szaleją świecimy gromnice i modlimy się. Gdy śmierć się zbliża
świecimy gromnice i modlimy się. Przypominamy wiernym, że wszystkie Sakramenty
Święte są dla osób żywych, także Sakrament Chorych jest dla ludzi żywych – poważnie chorych. Dla zmarłych Kościół przeznacza obrzędy pogrzebowe oraz inne modlitwy. Nie ma sensu prosić księdza, by
przyszedł z olejami świętymi i udzielił namaszczenia chorych temu, który już umarł.
Ten Sakrament nie jest konieczny do zbawienia. On pomaga człowiekowi choremu
w znoszeniu krzyża cierpienia, a czasami
przywraca zdrowie.
9. Święto Ofiarowania Pańskiego – z woli
Ojca Świętego – jest dniem modlitw za osoby konsekrowane – za siostry i braci zakonnych.
10. Dużą pomocą w pogłębieniu wiary
jest znajomość nauczania Kościoła. Temu
celowi wydatnie służy prasa katolicka. Dla
ułatwienia jej nabywania umieszczamy popularne tygodniki katolickie na stoisku, które
znajdują się przy bocznych ołtarzach. Zachęcamy, aby każda rodzina miała swój ulubiony tygodnik katolicki, który co tydzień
nabywa, aby go przeczytać.
11. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na koszta związane z ogrzewanie kościoła. Od listopada do kwietnia za
ogrzewanie kościoła płacimy, co miesiąc po
3 tysiące zł. Bóg zapłać za składane ofiary,
dzięki którym możemy modlić się w ciepłym kościele.
12. Do dzisiejszego numeru biuletynu „Bazylika” dołączamy obrazek z modlitwą do
św. O. Pio jako przygotowanie naszej parafii do przyjęcia relikwii Świętego.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Odnaleźć Chrystusa
Medytacja wyjątku ewangelicznego z ostatniej
i dzisiejszej niedzieli pomaga
przeżyć radość ze
spotkania z Chrystusem. Spotkanie
Jezusa z rybakami
i ich wybór na apostołów. Jezus ich wybrał, ale i oni wybrali
Jezusa. Ileż przez ten
fakt w ich życiu się zmieniło. Szarość życia związana z pracą rybaka nabrała niezwykłych rumieńców.
Czyż mógł w swych najśmielszych oczekiwaniach zwykły galilejski rybak: Jan, Jakub, Piotr, Andrzej, Szymon przewidzieć
fascynujące koleje swojego życia. Najpierw trzyletnią przygodę, w której byli
świadkami rozlicznych cudów, a także
przemówień zapierających dech w piersiach. Czyż mogli przypuszczać u początku swojej drogi, że staną się świadkami
cudownego przemienienia Jezusa na górze Tabor, a także cudownej przemiany
chleba w Wieczerniku. Będą świadkami
największej wzgardy swego Mistrza na
Golgocie, oraz wyjątkowego Jego wywyższenia przy Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego.
Późniejsze lata apostołowania i nieustannego zmagania się z mocami Bożymi i swoją słabością były dla nich ciągłą tajemnicą
wejścia Jezusa w ich szare życie.
Myślę jak Chrystus wchodząc w szarość życia galilejskich rybaków ubogacił
ich niezwykłą mocą.

Przy tej okazji zastanawiam się również jak przyjęcie wezwania Jezusa
w moim życiu bardzo je ubarwiło. Nieraz
myślę, że gdyby Chrystus nie wszedł
w sposób wyjątkowy w moje życie, to
pewno zdobyłbym wyższe wykształcenia,
bo miałem do tego odpowiednie warunki.
Byłbym nauczycielem, bo tego bardzo
pragnąłem. Takie życie przepędza wiele
ludzi. Daje im ono na pewno satysfakcję,
jest społecznie bardzo pożyteczne.
Mnie chodzi o to, że przez kapłańskie
powołanie dał mi Chrystus możliwość poznania wielu ludzi i różnych środowisk.
Dzięki mocy Chrystusa mogłem wejść
w najgłębsze tajemnice życia ludzkiego.
Człowiek otwierał przede mną takie tajemnice, których nawet rodzicom nie powierzał. Wiele razy w życiu kapłańskim
byłem świadkiem jak miłość Chrystusa
przekształca życie ludzkie. W jakiś sposób towarzyszyłem przemianom ludzkim.
W cichości serca nieraz tez mówiłem do
Chrystusa: „Odejdź ode mnie Panie, bom
jest człowiek grzeszny” – widząc jak Pan
posługuje się moją małością do wielkich
spraw Bożych.
Jestem świadkiem, że żywe spotkanie
z Chrystusem ma moc uczynić ciekawym
życie człowieka. Wielką konsternacją jestem napełniony, gdy obserwuję znudzone twarze ludzi obecnych na mszy św.,
na nabożeństwach, na modlitwie. Ze
smutkiem stwierdzam, że pewno ci ludzie
dotychczas nie przeżyli żywego spotkania z Jezusem. Niezależnie od tego ile mają
lat ich wiara jest tradycją, przyzwyczajeniem i rutyną. Spełnianie obowiązków
religijnych, które nie są dla nich radością.
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Dlatego chętnie się z nich wyzwalają.
Przestają praktykować.
Uważna lektura Ewangelii z zeszłej
i dzisiejszej niedzieli mówi o bogactwie
powołania. Przez chrzest Chrystus również mnie powołał. Wraz z Chrystusem
życie moje powinno być ciekawsze.
O wiele ciekawsze niźli życie człowieka
niewierzącego, pozbawionego zażyłości
z Chrystusem. Na tym miejscu przypominam sobie ludzi, którzy owocnie przeżyli rekolekcje oazowe. Starszych, którzy podjęli decyzję, aby przeżyć rekolekcje zamknięte. Stają mi przed oczyma
młodzi czy starsi, którzy podjęli się przynależności do określonych wspólnot parafialnych.
W naszej parafii od niedzieli 16 lutego
będą prowadzone katechezy neokatechumenalne. Katechezy te przekazywane przez ekipę ludzi świeckich mają za
cel ukazania człowiekowi bogactwa
chrztu świętego. Poważny problem bierze się stąd, że w naszych czasach udziela
się chrztu niemowlętom. Rodzina powinna stworzyć atmosferę, żeby to maleńkie ziarnko wiary, nadziei i miłości zasiane przy chrzcie św. wyrosło w potężne

drzewo, na którym widać piękne owoce
wiary, nadziei i miłości.
Wizytując podczas kolędy rodziny naszej
parafii nieraz miałem możliwość wysłuchania pięknych świadectw, jak życie Chrystusową nauką uskrzydla ludzkie życie.
Opowiadała mi parafianka, jak po śmierci
męża, którego bardzo kochała, była ogromnie przybita. Nie mogła wyzwolić się z natrętnego pytania, dlaczego to jej mąż w tak
młodym wieku (52 lata) odszedł. Przeżywała wewnętrzny bunt. Nie przestała się
modlić. Przypominała sobie o wartości gregoriańskich mszy świętych. Nie miała jednak pieniędzy, by opłacić 30 mszy. Postanowiła, że przez 30 dni, dzień po dniu, będzie uczęszczała na mszę św. i przyjmowała komunie św. – ofiarując za swego
męża. Po tej miesięcznej modlitwie – wyznawała owa parafianka – wewnętrznie
się bardzo wyciszyła. Co więcej, teraz gdy
mi jest ciężko, często odwołuję się do pomocy swego męża, prosząc go o wsparcie. „ – Wie ksiądz, że Bóg przez niego
mnie wysłuchuje”.
Pomyślałem sobie, jak w jesieni życia tej
kobiety Bóg ubarwił jej życie.

Proszę gorąco o opamiętanie dla mojego syna Szymona maturzysty - jestem
u kresu wytrzymałości nerwowej.
Matka
Dziękuję Ci Matko
Nieustającej Pomocy za
miniony rok, za zdrowie, życie i opiekę nad
całą moją rodziną. Ale też pragnę błagać
o wstawiennictwo u Twojego Syna dla
mojej córki i syna, którzy się pogubili na
drogach swego życia, prosząc o sakrament
pojednania i czystość.
Matka

Najświętsza Matko
Nigdy dotąd nie pozostawiałaś mnie samej,
zawsze słuchałaś moich próśb, a życie moje
jest wypełnione Twoimi łaskami, jednak
nadal potrzebują wstawiennictwa u Twego
Syna. Uproś Go o Matko, aby obdarzył mnie
darami Ducha Świętego, miłością i radością
Bożą, którą mogłabym dzielić się z innymi.
Gdy to otrzymam to mam już wszystko,
czasem tak trudno jest kochać, być dobrym,
a pani pomóż mi, a ja będę się dzielić!

Ks. Proboszcz

Twoja córka
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