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

Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

22 lutego
Jerzy i Anna Wiktor

Os. Westerplatte 16/16
24 lutego

Józef i Stefania Tyrała
Os. XX-lecia 17/59

27 lutego
Jan i Stanisława Figura

Os. Westerplatte 15/9
28 lutego

Jan Małgorzata Ciepły
ul. Zatorska 15

nych uczestniczących we
Mszy św. Różne reakcje bu-
dziły we mnie uczucia, czy
wstąpienie do Unii Polski jest
zgodne z życzeniami Narodu,
czy może jest odwrotnie? Boję

się, aby moje spostrzeżenia i wypowiedzi
w tym liście nie były źle odebrane i zrozu-
miane przez ks. Proboszcza.

Moim celem nie jest ingerowanie w psy-
chikę innej osoby, narzucając swych wzor-
ców, być może błędnych, do końca nie prze-
myślanych i nie akceptowanych przez inne
osoby. Dlatego nie chcę wtrącać się w oso-
biste odczucia i narzucać swoje ego, tym
bardziej, że będąc już w późnej jesieni życia,
na te sprawy mam nieco inne zapatrywania
i poglądy.  Ale chcę zaznaczyć, że jestem go-
rącym patriotą, któremu troska o dobro i losy
Rzeczypospolitej jako dobro Narodu i bytu
suwerennego i niepodległego państwa leżą
bardzo na sercu.

Z nurtu nauczania Jana Pawła II rozpo-
znaję, że Papież wskazuje na chrześcijańskie
wejście i wniesienie do Unii wartości ducho-
wych. Pragnie, aby Europa była Europą na-
rodów, aby w preambule przyszłej konsty-
tucji Unii Europejskiej był zapis odnoszący
się do Boga (invocatio Dei). Na te wezwania
Ojca Świętego nie zgadzają się przedstawi-
ciele Unii i sprzeciwiają się próbie włączenia
religijnych elementów do konstytucji Unii
Europejskiej. W tejże homilii ks. Proboszcz
wspomniał o św. Cyrylu i Metodym, którzy
nieśli kaganek wiary, a Jan Paweł II w 1930
r. ogłosił Cyryla i Metodego patronami Eu-
ropy. W Kościele katolickim kult tych świę-

tych ożywił się w XIX
w. w latach 1863,1869
i 1885, oraz w XX w.
w związku z uroczysto-
ściami 1100-lecia ich
misji.

Nasze niesienie wiary do Unii Europej-
skiej odbywa się na innej platformie niż
misja tych świętych. W jaki sposób prze-
mówić do tych, którzy zapomnieli o Bogu,
którzy są ateistami i masonami, wierzący
tylko w doczesne zdobycze materialne?
W jaki sposób przekonać o wyższości dóbr
duchowych nad materią?

Nie zgadzam się z wypowiedzią arcybi-
skupa Życińskiego, który w wystąpieniu
telewizyjnym wyraził całkowitą aprobatę
w sprawie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. W swej wypowiedzi wyraził
pogląd, że nie przystąpienie Polski do Unii
będzie fatalną pomyłką, że na taką drugą
okazję będziemy czekać 50 lat.

Z mojego punktu widzenia jest to błędne
stwierdzenie, gdyż Europie nie zależy na
nas, ale na zastrzyk zawrotnych sum pie-
niężnych, aby Unia mogła opłacić krwio-
żercze i zachłanne apetyty unijnych urzę-
dasów.

Przystąpienie do Unii w 2004 r. Polski
i dziewięciu pozostałych krajów jest absur-
dem, niedorzecznością i nonsensem. Więc,
po co ten pośpiech, nie znając nakazów,
przepisów i kruczków zawartych w 6000
paragrafach, nie znanych Rządowi, a co
dopiero narodowi.

Dlatego trzeba dokładnie przejrzeć
te ustawy i być pewnym, że partnerstwo
będzie obopólne.

Wajdzik Aleksander - cdn

(ciąg dalszy ze str. 5)



Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA OZEASZA:

EWANGELIA:

 Mk 2, 1-12 Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów

Oz 2, 16.17b.21-22 2 Kor  3, 1b-6

Z woli swej zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Naród wybrany jest oblubienicą Boga Jesteście listem Chrystusowym
dzięki naszej posłudze

 Oto słowo Pańskie.
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Intencje
mszalne

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: „Dla-
czego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?
Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabio-
rą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.

Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie
nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też
młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bu-
kłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”.

Nowość nauki Jezusa

Zdarza się często, że z Ewangelii bie-
rzemy tylko to, co nam odpowiada. Przy-
szywamy na stare ubranie obyczajów,
poglądów i pragnień tę lub inną wypo-
wiedź Jezusa. Tymczasem jesteśmy we-
zwani, aby żyć według Ducha Bożego,
a nie, aby kierować się formalizmem i za-
stanawiać się, czy to, co zrobiłem, już
wystarczy, aby być chrześcijaninem. Nie
jest jednak łatwo odejść od przyjętych
schematów. Nowa nauka Jezusa obejmuje
całego człowieka i trzeba przyjąć ją
w całości albo nie przyjmować wcale!

Tymczasem nasze życie bywa „połata-
ne”. Nasza wiara jest „połatana”. Przy-
szywamy jedynie nową łatę do tego, co
stare. Nie mamy ochoty na nową szatę,
którą proponuje nam Chrystus. „Połata-
na” jest też nasza miłość. Niekiedy zda-
rza się, że zdobędziemy się na miłe słowa,
na wzruszające gesty. Nie jesteśmy jed-
nak czytelnym listem Chrystusa.

Czy dostrzegam w chrześcijaństwie
wieczną nowość? Czy potrafię ukazać
to swoim życiem? Jeżeli tego nie czynię,
to powinienem postawić sobie pytanie, czy
przypadkiem nie „zestarzałem się”,
nie „skostniałem”. Bo i za to trzeba prze-
prosić Boga.

ks. Michał Bednarz
(Dzień Pański 10/2003)

Poniedziałek  3 marca
  6.00 Śp. Jan Jaglarz
  6.30 Śp. Kazimierz
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Józef i Katarzyna Rąpel
 12.00 Śp. Wiesław Domański
 18.00 Śp. Wiesław Domański

Wtorek 4 marca
Święto św. Kazimierza,

patrona Archidiecezji Krakowskiej
  6.00 Śp. Kazimierz i rodz. Wysockich, Pietkiewiczów
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 O Błogosławieństwo Boże
 12.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski
 18.00 Śp. Wiesław Domański

Środa 5 marca  ŚRODA POPIELCOWA
  6.00 Śp. Katarzyna Rzycka
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  8.00 Śp. Wiesław Domański
  9.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 10.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski
 12.00 Śp. Stanisław - r . śm
 16.00 Śp. Wanda Lichocka
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 6 marca
  6.00 Śp. Wiesław Domański
  6.30 Śp. Ryszard Warzecha - 1 r. śm.
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Helena Zątek
 12.00 Śp. Anna Skowrońska
 18.00 Śp. Eleonora, Franciszek, Jan Migdałek

Piątek 7 marca
  6.00 Śp. Jan Jaglarz
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00

12.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak - 3 r. śm.
16.30 Śp. Edward Piskorz - 13 r. śm.
18.00 Śp. Helena Złocista

Sobota  8 marca
  6.00 Śp. Leopold i rodzice
  6.30 Śp. Franciszek Filek - 12 r. śm.
  7.00 Śp. Wiesław Domański
  7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  8.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
12.00 Śp. Władsyław Gieruszczak - 10 r. śm.
18.00 Śp. Jadwiga Kulka - 40 r. śm.

Niedziela 9 marca
  6.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski
  7.30 Śp. Emilia i Józef Banaś
  9.00 Śp. Franciszek Rozalia i Jan Leśniak
10.30 Śp. Ryszard Malec
11.30 Śp. Kazimierz Gieruszczak
12.00 Śp. Kazimiera Wójcik

Śp. Elżbieta Wróbel
13.15 Roczki
18.00 Śp. Wiesław Domański

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Teresa SIWIEC-CIELEBON,  ur. 1927 r., zam. ul. Mickiewicza 14
Jan Antoni JAGLARZ, ur. 1947 r., zam. ul. Nadbrzeżna 8a
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VIII Niedziela Zwykła 2 marca 2003

W marcu swój Roczek obchodzą:
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci
najpóźniej do Mszy św.

w zakrystii lub kancelarii.

Kacper MROWIEC
Dawid KORZENIOWSKI
Dominik WOŹNIAK
Wiktor WOŹNIAK
Patryk MARKOWSKI
Kaja KSIĄŻEK
Miłosz CZAJA
Marta ŁUKASIK

Jan SKOWRONEK
Paulina BOROWY
Alicja RADWAN
Julia BRYJKA
Jakub PAWLIK
Kinga KOLASA
Paweł GARUS
Giovanni LUDOVICO

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.

Maciej BRAŃKA, syn Sebastiana i Barbary
Klaudia Anna NIEWĘGŁOWSKA, córka Mariusza i Dototy

Chrzty:
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne

nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego
Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli się
wewnętrznie zobowiązani, że podczas tej 40-
godzinnej adoracji koniecznie trzeba w do-
godnym czasie przyjść na modlitwę do ko-
ścioła. Na adorację Najświętszego Sakramen-
tu na godz. 15.00 zapraszamy czcicieli Boże-
go Miłosierdzia. Na godz. 16.00 czcicieli Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. O godz. 17.30
odprawimy uroczyste nieszpory o Najświęt-
szym Sakramencie.

2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-godzin-
nego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00. Przez
te dwa dni zapraszamy: godz. 9.00 członko-
wie Rycerstwa Niepokalanej, godz. 10.00 gru-
pa modlitewna św. Ojca Pio, godz. 11.00 Ho-
norowa Straż Serca Bożego, godz. 12.00
Żywe Róże Kobiet, godz. 13.00 Żywe Róże
Mężczyzn, godz. 14.00 czcicieli Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, godz. 15.00 czciciele
Bożego Miłosierdzia, godz. 16.00 rodzice z
dziećmi pierwszokomunijnymi, godz. 17.00
rodzice z młodzieżą przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania, godz. 17.30 uro-
czyste nieszpory.

3. W naszej archidiecezji rozpoczyna się w
dzisiejszą niedzielę okres spowiedzi i komu-
nii św. Wielkanocnej. Trwa on do uroczysto-
ści Trójcy Przenajświętszej 15 czerwca.

4. W środę rozpoczynamy Wielki Post, po-
przez znak zewnętrzny, jakim jest posypanie
głów popiołem – stąd nazwa: Środy Popiel-
cowej. Msze św. w tym dniu odprawiamy o
godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i
18.00. Podczas każdej Mszy będzie posypa-
nie głów popiołem.

5. Środa Popielcowa jest dniem pokutnym.
Ojciec Święty prosi, aby ten dzień był wielką
modlitwą połączoną ze ścisłym postem w

intencji pokoju na Bliskim Wschodzie. Po-
stawę tę wyrazimy poprzez udział w pro-
cesji pokutnej, którą rozpoczniemy u OO.
Karmelitów o godz.15.30. skąd przejdzie-
my ul. Karmelicką i Placem Kościuszki na
Rynek, po czym o godz. 16.00 odprawimy
w bazylice Mszę św. W tym dniu jest post
ścisły. Obowiązuje on każdego katolika po-
między 18-tym, a 60-tym rokiem życia. Post
ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bezmię-
snego raz do syta i dwa razy w ciągu dnia
lekki posiłek. Post ścisły jest w Środę Po-
pielcową i w Wielki Piątek. Od tego postu
nie ma dyspensy. Natomiast we wszystkie
piątki roku, oraz Wigilię Bożego Narodze-
nia obowiązuje katolików w Polsce wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych.

6. W środę nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy odprawiamy o godz. 9.00
i 17.30.

7. Koronkę do Bożego Miłosierdzia od-
mawiamy 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.

8. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30, oraz
po południu od 16.00 do 18.30.

9. Przez cały miesiąc marzec poświęco-
ny św. Józefowi, po mszy św. o godz. 7.30
odmawiamy litanię do św. Józefa.

10. Dla bywalców Kuchni Brata Alberta,
a także naszego punktu charytatywnego,
oraz tych, którzy korzystają z pomocy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzą-
dzamy rekolekcje, które odbędą się po I
Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedziałek,
wtorek i środę w kuchni św. Brata Alberta
na osiedlu XX-lecia.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Wiernych Kościoła Katolickiego w Pol-
sce obowiązuje:

• wstrzymanie się od pokarmów mię-
snych we wszystkie piątki w roku - o ile
nie przypada jakaś uroczystość - i w dniu
24 grudnia;

• post ścisły – czyli wstrzymanie się od
pokarmów mięsnych i zachowanie postu ilo-
ściowego w Środę Popielcową i w Wielki
Piątek.

Zakaz spożywania potraw mięsnych nie
oznacza zakazu spożywania jaj i nabiału
oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwie-
rzęcymi. Post ścisły, czyli ilościowy polega
na spożyciu jednego, bezmięsnego posiłku
dziennie do syta, oraz dwóch lekkich posił-
ków w ciągu dnia.

Wstrzymywanie się od pokarmów mię-
snych, czyli zwykły post obowiązuje tych,
którzy ukończyli 14 rok życia. Natomiast

do zachowania postu ścisłego, czyli ilościo-
wego zobowiązani są wszyscy wierni, któ-
rzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli
60 roku.

Prymas Polski udzielił dyspensy (ważnej
do odwołania) od obowiązku wstrzymania
się od potraw mięsnych w piątki;

• wszystkim stołującym się w zakładach
zbiorowego żywienia, w których nie są
przestrzegane kościelne przepisy postne;

• wszystkim, którzy nie mają możliwości
wyboru potraw i muszą spożywać to, co
jest dostępne do spożycia.

Dyspensa ta nie dotyczy Wielkiego Piąt-
ku, Środy Popielcowej i wigilii Bożego Na-
rodzenia.

Wierni, którzy korzystają z dyspensy, po-
winni od czasu do czasu pomodlić się
w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do
skarbonki z napisem „Jałmużna postna”
albo też spełniać częściej uczynki miłosier-
dzia chrześcijańskiego.

Przepisy postne
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Ks. Proboszcz

Po radosnym okresie Bożego Narodze-
nia, Kościół wprowadza nas w dni pokuty,
czyli Wielki Post. Ten czterdziestodniowy
okres ma nam pomóc w przygotowaniu do
Świąt Wielkanocnych.

Boże Narodzenie poprzedzone Adwentem
uświadamia nam miłość Boga, który stał się
człowiekiem, czyli wcielił się by zostać na-
szym Emmanuelem – Bogiem z nami. Syn
Boży przyjął naturę ludzką, bo jako czło-
wiek chciał nas odkupić. Poniżenie żłóbka
i wzgarda krzyża to dzieje Boga, który swoją
niemocą staje się mocą człowieka. Bóg
chciał, by go poniżano. Aby wzgardzony
i odrzucony człowiek mógł łatwo zobaczyć
w odrzuconym Bogu swojego przyjaciela.
Na ziemi ludzkim oczom przedstawia się
Bóg, który jest zupełnie uzależniony od czło-
wieka: niemowlę w żłobie i skazaniec na
krzyżu. Wchodząc w tajemnicę uzależnie-
nia od człowieka wcielonego Boga – łatwiej
nam przyjmować nasze uzależnienia. Odczu-
wamy, jak bardzo zależni jesteśmy od in-
nych ludzi, czasami od ich widzi mi się. To
jest częstą przyczyną naszych upokorzeń.
Widzimy też jak zależni jesteśmy od róż-
nych naszych chorób, braku pracy i braku
pieniędzy.

Innym zniewoleniem jest uzależnienie od
alkoholu, nikotyny, narkotyków. Stajemy się
niewolnikami seksu, erotycznych filmów,
gazet i książek. Nasze życie weszło w try-
by koła zamachowego, poprzez które ule-
gamy coraz większej rozwałce.

Okres pokutny, jakim jest Wielki Post,
z umęczonym Chrystusem, pomaga nam
w naszych zmęczeniach. Dzięki Bożej mocy
z różnych zniewoleń możemy powstać.
Przybicie do krzyża to prawda Wielkiego
Piątku. Oderwanie się od krzyża jest tajem-

Czas pokuty nicą Niedzieli Wielkanocnej.
Pokuta to chęć nawrócenia się. W nie-

ustannym przekształcaniu siebie bardzo
pomaga modlitwa, post i jałmużna. To są
trzy pokutne czyny. Wielkie słowo pokuta
rozmienia się na moją postawę modlitew-
ną, umiejętność wyrzeczenia się jako post,
a także chęć dzielenia się – to jałmużna.
Tych trzech postaw człowiek wciąż musi
się uczyć. Nigdy nie można mówić, że ja
już umiem się modlić, że łatwo rezygnuje
ze swego i łatwo daję. Choć wiemy, że
powstrzymanie się w piątki od pokarmów
mięsnych obowiązuje od 14 roku do końca
życia to jednak takiej postawy uczymy się
od dzieciństwa.

Przed kilku laty, ks. biskup Tadeusz Pie-
ronek zamieszał w naszych głowach przez
wypowiedź, iż w Wielkim Poście i w piątki
całego roku można chodzić na dyskoteki,
czy inne zabawy. Wiemy, że w zeszłym roku
Konferencja Episkopatu wyraźnie zdefinio-
wała czwarte przykazanie kościelne: „Za-
chować nakazane posty, a w okresach po-
kuty powstrzymać się od udziału w zaba-
wach.” Ks. biskup Kazimierz Nycz w ostat-
nich miesiącach zwrócił uwagę księżom
katechizującym młodzież, żeby wyraźnie
mówili, że kościół nie zezwala na różnego
rodzaju zabawy szkolne w tym także stud-
niówki w piątki całego roku. Ks. proboszcz
nie może dać młodzieży czy innym dys-
pensy od tego polecenia. Gdyby zachodzi-
ła konieczność, należy zwracać się z proś-
bą do biskupa diecezjalnego.

Tych, którzy będą czytali te rozważania
proszę, aby podejmowali zdecydowane
postawy powstrzymania się od spożywa-
nia potraw mięsnych w piątki, oraz od
udziału w tym dniu w różnego zabawach
tanecznych.

Kontynuujemy rozpoczęte w paździer-
niku 2002 r. pielgrzymowanie do Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. 21 lutego wyjechaliśmy po raz pią-
ty. Tym razem wśród pielgrzymów było
kilka osób udających się tam pierwszy raz.
Jest to dla nas wielka radość, że Łagiew-
niki, czyli światowe sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego jest tak blisko Wadowic
i możemy tak często tam się modlić. W tej
pielgrzymce Miłosierdziu Bożemu poleca-
my Osobę Ojca Świętego Jana Pawła II,
aby swój jubileusz 25-lecia Pontyfikatu
mógł przeżywać w zdrowiu i radości, za-
chowanie pokoju na świecie, a także oso-
biste intencje.

Czas podróży wypełnia nam czytanie
fragmentu „Dzienniczka” św. S. Fausty-
ny Kowalskiej, w którym opisuje swoje
przeżywanie Mszy św., wartość Ofiary
Pana Jezusa, a także znaczenie chrztu św.
dla zbawienia duszy.

Po przybyciu do Łagiewnik, jak zwykle
udajemy się do kaplicy klasztornej, w któ-
rej znajdują się relikwie św. s. Faustyny.
Po adoracji Najświętszego Sakramentu

mamy możliwość wysłuchania krótkiej kon-
ferencji o św. s. Faustynie, którą Bóg wy-
brał na apostołkę swojego miłosierdzia. Je-
zus polecił Jej w sposób szczególny czcić
godzinę swojej śmierci, którą sam nazwał:
„Godziną wielkiego miłosierdzia dla świata”.
Pragnie On, aby w tej godzinie rozważać
Jego bolesną mękę, aby uwielbiać i wysła-
wiać miłosierdzie Boże, aby dla zasług Jego
bolesnej męki błagać o potrzebne łaski. My
również o godz. 15.00 modlimy się w Go-
dzinie Miłosierdzia. Jest to godzina jak obie-
cał Jezus, w której uprosisz wszystko dla
siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska
dla świata całego: miłosierdzie zwyciężyło
sprawiedliwość (Dz. 1572).

Następnie uczestniczymy we Mszy św.,
którą wspólnie z innymi kapłanami sprawu-
je nasz Ks. Proboszcz, a po jej zakończeniu
ponownie modlimy się słowami Koronki do
Miłosierdzia Bożego. W drodze powrotnej
nasz modlitewny nastrój przedłużamy roz-
ważając bolesne tajemnice Różańca św.

Ubogaceni modlitwą jesteśmy rozradowa-
ni, że wciąż możemy uczyć się postawy uf-
ności względem Boga.

Miej miłosierdzie dla nas...

Anna i Władysław Brańkowie

Zbliża się czas referendum przystąpie-
nia Polski do Unii. Są różne stanowiska
wobec tej sprawy. Na jednym z nabo-
żeństw do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy wygłosiłem kazanie, w którym uka-
zywałem zyski i straty przystąpienia Pol-
ski do Unii. Twierdziłem, że Ojciec Świę-
ty, oraz nasi Biskupi są za przystąpieniem
Polski do Wspólnoty Krajów Europejskich.
Jednocześnie silnie podkreślałem, że Ko-
ściół w Polsce zostawia pełną swobodę
w podejściu do referendum. Społeczeń-
stwo nasze jest bardzo zróżnicowane na
tzw. eurosceptyków, euroentuzjastów, oraz
eurorealistów. Myślę, że w zmęczonym

naszym społeczeństwie pewno najwięcej jest
ludzi, którym te doniosłe sprawy są dość
obojętne. List naszego parafianina zamiesz-
czam w biuletynie, jako głos dyskusyjny –
pogłębiający naszą wiedzę o Unii.

Ks. Proboszcz

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przewielebny Księże Proboszczu!

Nawiązując do wygłoszonej homilii w dniu
12 lutego 2003 r. przez ks. Proboszcza (śro-
da godz.8 rano) dotyczącej wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej długo zastanawia-
łem się nad tymi słowami, które padały
z ust Przewielebnego ks. Proboszcza do wier-

(ciąg dalszy na str. 8)


