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 Pewne okoliczności historyczne spra-
wiają, że to przypomnienie o modlitwie
różańcowej nabiera szczególnej aktual-
ności. Pierwszą z nich jest pilna potrzeba
wołania do Boga o dar pokoju. Róża-
niec nieraz wskazywali moi Poprzednicy
i ja sam jako modlitwę o pokój. Na po-
czątku tysiąclecia, które rozpoczęło się
przejmującymi grozą scenami zamachu z
11 września i w którym pojawiają się
codziennie w tylu częściach świata nowe
obrazy krwi i przemocy, ponowne odkry-
cie różańca oznacza zagłębienie się w kon-
templowanie tajemnicy Tego, który « jest
naszym pokojem », gdyż « obie części
ludzkości uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur — wrogość »
(Ef 2, 14). Odmawiając zatem różaniec,
nie można nie czuć się wyraźnie zobowią-
zanym do służby sprawie pokoju, ze
szczególnym odniesieniem do ziemi Jezu-
sa, nadal tak doświadczanej, a tak bar-
dzo drogiej sercu chrześcijan.

Modlitwa o pokój

Jan Paweł II

Matki Bożej namalowana
jest w czerwonej szacie i
ciemnozielonym płaszczu.
Pan Jezus ubrany jest w sza-
tę koloru jasno – popielate-
go, Matka Boża oraz Dzie-

ciątko mają odsłonięte prawe ucho. Malo-
wane szaty całkowicie zasłonięte są nało-
żoną sukienką. Słynący łaskami oraz Mat-
ki Bożej od 1672 roku znajdował się w
kościele Franciszkanów w Kamieńcu Pod-
laskim. Przed obrazem modlili się między
innymi hetmani S. Żółkiewski, Stefan Czar-
niecki, książę Jarema Wiśniowiecki, król
Jan Kazimierz, król Jan III Sobieski. W
1679 roku po zdobyciu Kamieńca Podla-
skiego przez Turków obraz przewieziono
do Kalwarii Pacławskiej. W latach 1939 –
44 obraz przewożono kolejno do Czyszek
k/ Lwowa, do Jasła, Krakowa, 1 1945 roku
powrócił do Kalwarii Pacławskiej.

Obraz był koronowany koronami papie-
skimi 15 VIII 1882 roku.

Uczestniczymy w Apelu Jasnogórskim
i modlimy się za przyczyną Matki Bożej.

„Królowo nasza Pani i Matko, Ty ubo-
gaciłaś swoją obecnością wiele miejsc na-
szej ojczystej ziemi. Jako Matka słuchają-
ca dałaś się poznać także na tym miejscu.
Wybrałaś je wśród lasów, aby błogosławić
pielgrzymującym do Ciebie. Otocz opieką
nas, nasze domy nasze rodziny, miejsca
pracy. Pomóż wypełniać wolę Twojego
Syna”. 14 VI 2003 (sobota)

Po Mszy Świętej odprawionej o godz.
6.00 przez naszych kapłanów w kaplicy
Domu Pielgrzyma o godz. 7.00 wyjeżdża-
my z Kalwarii Pacławskiej. Robimy ostat-

nie zakupy w Przemy-
ślu i jedziemy do Medy-
ki na granicę polsko –
ukraińską. Na przejściu
granicznym jesteśmy o
godz. 9.00, po załatwie-
niu formalności o godz. 9.45 wjeżdżamy
na Ukrainę. Po przejechaniu na drugą stro-
nę zaczęły rodzić się pytania. Jak wygląda
Ukraina? Jacy są tutaj ludzie? Itp. To co
było okryte mgłą niepewności zaczęło na-
bierać radykalnych kształtów. Jedziemy,
obserwując wszystko dookoła. Na tle tro-
chę zaniedbanych często ubogich obejść i
domów, królują srebrne kopuły cerkwi –
tych starych, drewnianych i tych nowych
już z cegły.

Dużo zieleni, zwłaszcza drzew sadzonych
po obu stronach drogi. Ogromne połacie
pół i pastwisk. Większe niż w Polsce za-
gęszczenie słupów z elektrycznością. Tu
i ówdzie samotnie lub w stadach bydło le-
niwe przeżuwa trawę. Na pastwiskach białe
stada gęsi. Stan techniczny dróg nie taki
straszny jak opowiadano.

O godz. 11.00 dojeżdżamy do Lwowa,
miasta szczególnego. Czeka na nas prze-
wodnik. Liczący 750 lat Lwów jest jed-
nym z najstarszych miast dzisiejszej Ukra-
iny i zachowuje wiele śladów wpływu kul-
tury zachodnio – europejskiej oraz polskie-
go dziedzictwa historycznego.

Lwów zajmuje obszar 155 km2, liczba
ludności wynosi 830tys, większość jej sta-
nowią Ukraińcy. O dawna mieszkają tutaj
również Polacy, Żydzi, Niemcy, Ormianie,
Rosjanie, Czesi.

Fenomen tego miasta polega na niezwykłym
bogactwie zabytków wielu kultur i  religii.

Maria Zadoracdn

(dokończenie ze str. 7)
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
PROROKA AMOSA

EWANGELIA:  Mk  6, 7-13

Ef 1, 3-14

Oto słowo Pańskie

Misja proroka Bóg wybrał nas w Chrystusie

Rozesłanie Apostołów

Am 7, 12-15

-7-

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i
zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też

władzę nad du-
chami nieczysty-
mi.

I przykazał im,
żeby nic z sobą nie
brali na drogę

prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pie-
niędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w san-
dały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.

I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyj-
dziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyj-
mą i nie będą was słuchać, wychodząc
stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych
na świadectwo dla nich”.

Oni więc wyszli i wzywali do nawróce-
nia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz
wielu chorych namaszczali olejem i uzdra-
wiali.

POWOŁANI DO APOSTOLSTWA
Bóg powołuje różnych ludzi, w różnym

czasie i w różnym miejscu. Powołał paste-
rza Amosa na proroka, wśród Apostołów
byli rybacy i celnicy, dziś wśród kapłanów
można spotkać lekarzy, nauczycieli akade-
mickich, inżynierów, byłych wojskowych.
Wszystkim im towarzyszy duchowa moc
Jezusa zmartwychwstałego, której do-
świadczają codziennie. Współczesny apo-
stoł chciałby widzieć owoce swoich dusz-
pasterskich działań, aby przynaglały go jesz-
cze bardziej do pracy apostolskiej.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomi-
na apostołom wszystkich czasów, że nie
zawsze ich przepowiadanie wywoła rezo-

nans w ludzkich sercach. Byli i będą lu-
dzie, którzy apostoła nie przyjmą i nie będą
go chcieli słuchać. Uczeń nie może być
ponad Mistrza - Jezusa także nie słuchali.
Jednak apostoł nie może się zrażać, musi
czynić użytek z otrzymanej mocy Bożej,
głosząc Ewangelię, wzywając do nawró-
cenia, odpuszczając grzechy, uwalniając
ludzi od złych duchów i namaszczając ole-
jem. Musi ciągle pamiętać, że Bóg wycho-
dzi naprzeciw ludzkiej słabości i niezarad-
ności i zsyła Ducha Świętego, który spra-
wia, że apostoł nie działa sam, ale to Bóg
działa przez niego.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja
naszego powołania.

ks. Engelbert Ramola

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej,
Lwowa i na Kresy Wschodnie

W dniach od 13 czerwca do 18 czerw-
ca 2003 roku odbyła się pielgrzymka do
Kalwarii Pacławskiej, Lwowa i na Kresy
Wschodnie.

Po Mszy Św. odprawionej w Bazylice
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
o godz. 8.00 przez organizatora i naszego
duchowego przewodnika ks. Jana Jarco
oraz ks. Romana Pindla 50-osobowa gru-
pa ruszyła na pielgrzymi szlak.

Trasa wiodła przez Kalwarię – Myśleni-
ce – Gdów, za Gdowem zboczyliśmy
w bok do miejscowości Niegowić, jednej
z najstarszych osad na Podkarpaciu. To
tej parafii – 28 lipca 1948 roku przybył
nowy wikariusz, ks. Karol Wojtyła, na
swoją pierwszą kapłańską „placówkę”.
Pierwsze kroki skierował do kościoła
przed tabernakulum. My również idziemy
do  świątyni, modlimy się za naszego Ojca
Świętego, prosimy o zdrowie, siły i opie-
kę na drogę naszego pielgrzymowania.
Opuszczamy miejsce, w którym Karol
Wojtyła rozpoczął nowy etap w swoim
życiu, kapłańską misję.

Jedziemy dalej przez Tarnów, Dębicę,
Rzeszów, Łańcut. W Łańcucie zwiedza-
my zamek – muzeum wnętrz pałacowych,
podziwiamy cenne obrazy, tkaniny, por-
celanę, broń, pamiątki historyczne, wy-
strój sal. W pd. części zwiedzamy mu-
zeum pojazdów konnych z XIX i XX w.
W parku angielskim zachwyca nas wiele
drzew pomnikowych i egzotycznych. Że-
gnamy Łańcut założony ok. połowy XIV
w. Przez króla Kazimierza Wielkiego, piel-
grzymujemy dalej.

Dzisiaj piątek – odmawiamy Bolesną
część Różańca i koronkę do Miłosierdzia
Bożego. O godz. 17.30 docieramy do Kal-

warii Pacławskiej. Z daleka widać wysokie
wieże strzelające w górę, które na rozstaju
dróg wskazują drogę pątnikom. W 1668 r
Andrzej Maksymilian Fredro założył kalwa-
rię na wzgórzu (465m n.p.m.) na terenie wsi
Pacław i sprowadził Franciszkanów. Obec-
ny barokowy zespół klasztorny powstał
w latach 1770-75 z fundacji Szczepana
Dwernickiego. Klasztor i kościół są położo-
ne na najwyższych z okolicznych wzniesień,
które wraz z rozległymi dolinami (zwłasz-
cza rzeki Wiar) żywotnie przypominają
ukształtowanie terenu Jerozolimy. To podo-
bieństwo było inspiracją, aby w tym miej-
scu odtworzyć najważniejsze momenty
z historii zbawienia, zwłaszcza związane
z cierpieniem i śmiercią Chrystusa. Tak po-
wstały Dróżki Męki Pańskiej. Obok nich są
dwa rodzaje dróżek: Dróżki Matki Boskiej
Bolesnej i Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia
Matki Bożej.

Po za kwaterowaniu i krótki odpoczynku
udajemy się na Dróżki Kalwarii Pacławskiej
(na dróżkach występuje 41 kaplic kalwaryj-
skich – 35 murowanych, 6 drewnianych,
1 krzyż drewniany i 3 kamienne słupy).

My wędrujemy Dróżkami Męki Pańskie,
prowadzi ks. Jan przy każdej stacji słucha-
my rozważań. Panująca cisza pozwala na
skupienie i pogrążenie się w modlitwie, po-
maga przypomnieć prawdę o nieustannym
zdążaniu do wiecznej Ojczyzny. Naszą mo-
dlitwę kończymy w kościele przed słyną-
cym łaskami cudownym obrazem Matki
Bożej Kalwaryjskiej. Przedstawia on Matkę
Bożą jako królową siedzącą na obłokach,
z berłem w prawej dłoni i dzieciątkiem na
lewej ręce. Dziecię prawą rączką błogosła-
wi, a w lewej trzyma kulę ziemską. Postać

(dokończenie na str. 8)



Intencje mszalne:
Poniedziałek  14 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.00 Śp. Staefania i Edward Rajman, Maria i Jan
  8.00 O zdrowie i Boże bł. dla Andrzeja w 40 r. ur.
 12.00 Śp. Eugeniusz Zając
 18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko

 Wtorek  15 lipca
  6.00 Śp. Stanisław Paleczny
  7.00 Śp. Józef Szczygieł

Śp. Helena Stanek
  8.00 Śp. Maria - 6 r. śm.
 12.00 Śp. Eugeniusz Zając
 18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko

Środa  16 lipca
  6.00 Śp. Stanisław Paleczny
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Eugeniusz Zając
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 20.00 Śp. Antoni Woźniak

Czwartek  17 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Śp. Stanisław Paleczny
 18.00 Śp. Edward Knapik

 Piątek 18 lipca
  6.00 Śp. Stanisław Paleczny
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Eugeniusz Zając
12.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
18.00 Śp. Stefan Drabczyk i Stefan ojciec - 30 r. śm.

Sobota  19 lipca
  6.00

  7.00 Śp. Józef Szczygieł
             Śp. Stanisław Gielas
  8.00 O Boże bł. dla Jerzego Żegronia w 50 r. ur.
 12.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 18.00 Śp. Stanisław Paleczny

Niedziela 20 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.30 Śp. Antoni Targosz
             Śp. Stanisław Gielas
  9.00 Śp. Czesław Byrski
10.30 Śp. Czesław Pawlik i rodzice
12.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
13.15 O błog. Boże dla Roberta Kaproń w dniu

urodzin oraz o łaski dla jego rodziny
19.00 Śp. Eugeniusz Zając

Ogłoszenia parafialne
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 13 lipca 2003 r.

Kamila Emilia Kłaput, córka Grzegorza i Kariny
Nela Agnieszka Ryłko, córka Marka i Agnieszki
Jakub Adrian Górowski, syn Krzysztofa i Anny
Aleksandra Julia Hajnosz, córka Janusz i Zofii
Karol Andrzej Koman, syn Łukasza i Anny

Chrzest św.
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.

1. Jutro wyruszy z naszego miasta XVIII
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Weźmie
w niej udział około 600 pątników. W so-
botę wieczorem, po przebytych trudach
pielgrzymich, będziemy ich witali w na-
szym mieście. W tym dniu o godz. 6.30
pojedziemy autokarami do Częstochowy,
aby ich tam przywitać.

2. W środę jest Uroczystość Matki Bo-
żej Szkaplerznej. Na Górce u oo. Karmeli-
tów msza św. I odpust. Natomiast w na-
szej Bazylice, z okazji dnia papieskiego
odprawimy mszę św. o Matce Bożej z
Góry Karmel o godz. 20.00, na którą  za-
praszamy wszystkich parafian. Po Mszy
św. Odbędzie się apel jasnogórski.

3. Przeżywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy
ten okres, by znalazło się właściwe miej-

sce na Mszę Św. niedzielną, codzienną mo-
dlitwę oraz pomoc człowiekowi.

4. Parafia organizuje pielgrzymkę do Rzy-
mu na 25 lecie Pontyfikatu Ojca świętego
w terminie  15 – 23 października 2003. W
programie będą Asyż, Loreto, San Giovan-
ni Rotondo, Rzym, Florencja, Padwa i We-
necja. Noclegi w hotelach. Przewidywany
koszt 200 Euro + 600 zł. Przejazd  autoka-
rem klasy lux. Zapisy: w kancelarii parafial-
nej.

5. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Bonawentury, biskupa
i doktora Kościoła, w środę – wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel /
NMP Szkaplarznej/, w piątek – wspomnie-
nie bł. Szymona z Lipnicy, kapłana.

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Poniedziałek - Wj 1,8-14.22 Mt 10,34-11,1
Wtorek - Wj 2,1-15a Mt 11,20-24
Środa - Wj 3,1-6.9-12 Mt 11,25-27
Czwartek - Wj 3,13-20 Mt 11,28-30
Piątek - Wj 11,10-12,14 Mt 12,1-8
Sobota - Wj 12,37-42 Mt 12,14-21

Pismo Święte na codzień: W ostatnich latach rozpowszechniła się
w naszym społeczeństwie tzw. osiemnast-
ka. Młody człowiek wchodzący w pełno-
letność zaznacza ten moment specjalną
uroczystością. Czasami zdarza się, że
w tym dniu zamawia Msze Św., jest wte-
dy do Komunii Św. – dziękując Bogu za
przeżyte dzieciństwo i pierwszy okres mło-
dości i prosząc Go by ubłogosławił doj-
rzałość, w którą wchodzi. Z dużym uzna-
niem patrzę na tego rodzaju uczczenie
osiemnastki. O wiele jednak częściej zda-
rza się inne przeżycie początku swej doj-
rzałości. Osiemnastolatek zaprasza swo-
ich rówieśników i robią większą, czy
mniejszą zabawę, którą mniej czy bardziej
zakrapiają napojami alkoholowymi. Do-
brze, że radośnie i uroczyście przeżywają
młodzi swoją osiemnastkę. Smutne jest to,

Osiemnastka
że już w młodym wieku przyczyną radości
jest wódka, wino czy piwo. Jakby ich nie
stać było na naturalną radość. Już wtedy
musi być sztucznie wymuszana.

Osiemnastka ma coraz większe znacze-
nie w życiu młodych.

Osiemnasta piesza pielgrzymka z Wado-
wic na Jasną Górę. Oby ona miała w sobie
coś z tych radosnych przeżyć ludzi mło-
dych. Tym bardziej, że biorą w niej udział
nastolatki.

Było czarujące dzieciństwo chodzenia
z Papieskiego Miasta do Grodu Maryjnego.
A później ta pierwsza młodość – już o wiele
bardziej okrzepła, także w liczbach i w or-
ganizacji. A teraz już dojrzałość. To już
osiemnasty raz pielgrzymkowych zmagań.
Gratulujemy organizatorom tak świeckim jak

(ciąg dalszy na str. 4)-3-
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i duchowym. A wśród nich Panu Andrze-
jowi Leniowi i ks. Janowi Jarco. Pewno się
już niektórzy zmęczyli. Odchodzą. Takie jest
prawo pielgrzymiego trudu. Oby nowi, któ-
rzy wchodzą nic nie stracili z mądrych tra-
dycji poprzednich pielgrzymek, a ubogacili
nową wizją dojrzałą młodość tych Bożych
wędrówek.

Jako Proboszcz Parafii od której rozpo-
czyna się pielgrzymka bardzo się cieszę
nowym pomysłem, aby tę siedemset oso-
bową rzeszę pątników podzielić na mniej-
sze grupy.

W czym tkwi sekret tego podziału?
Kościół często porównywany jest do ry-

backiej sieci. Ta sieć może mieć różne wiel-
kości oczka. Jest tym skuteczniejsza im
bardziej jest zagęszczona. Wtedy jest więk-
sza możliwość łowienia ryb większych, ale
także i mniejszych. Kościół w Polsce bar-
dzo kładł nacisk i wciąż mu zależy by para-
fie nie były duże. Przecież wiemy, że
w naszych Wadowicach przed dwudziestu
laty była tylko jedna parafia. Byliśmy dum-
ni z wielkiej liczby uczestników nabożeństw.
Zawsze ludzi było dużo. A teraz na począt-
ku XXI wieku gdy powstały trzy parafie:
nasza Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan-
ny, i nowe: Św. Piotra oraz Tomice – jakby
z żalem nie dostrzegamy już tak wielu lu-
dzi. Zapominamy jednak, że ludzie wietrzą-

cy w Wadowicach mają możliwość uczest-
nictwa we Mszy Św. nie tylko w Bazylice
ale i u Św. Piotra i w Tomicach a także na
Górce u Ojców Karmelitów, na Kopcu
u księży Palotynów i w Klasztorze u Sióstr
Nazaretanek.

Myślę, że podział rzeszy pielgrzymiej na
trzy grupy ułatwi większy kontakt pątni-
ków między sobą. Zmobilizuje do żywsze-
go uczestnictwa w programie osób przy-
należnych. Utrudni przypadkowym uczest-
nikom chodzenie bokami.

Zdaje sobie również z tego sprawę, że
na pielgrzymkowym szlaku zdarzają się
agitatorzy różnych sekt, które bardzo mno-
żą się w Polsce. Czytam na ten temat, że
młodzież uczestnicząca w pielgrzymkach
jest dobrym kąskiem dla napędzających do
ruchów religijnych obcych Kościołowi,
a nawet wrogim Kościołowi. Socjologo-
wie religii bardzo zwracają uwagę organi-
zatorom pielgrzymek na osobowy kontakt
pątników między sobą.

Pielgrzymka to ewangeliczna sieć. Do-
brze się dzieje, że wadowicka pielgrzym-
kowa sieć staje się na osiemnastkę bardziej
szczelniejsza.

Niech Matka Boża, przewodniczka piel-
grzymującego Kościoła uprosi obfite bło-
gosławieństwo na nowy sposób pielgrzy-
mowania, który w Wadowicach wchodzi
wraz z osiemnastką. Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Eucharystia jest szczytem i centrum ży-
cia naszej grupy. Wszyscy tam przy stole
pańskim gromadzimy się i wielbimy Boga
za te cudowne dary i za dar spotkania
w rodzinie, za dar tak wielkiego świętego
i potężnego orędownika za nami u Boga,
który zarazem stał się dla nas Ojcem du-
chowym jest to, że każdy z nas przycho-

GRUPA MODLITEWNA OJCA PIO
(dokończenie z poprzedniego numeru) dząc do stołu pańskiego przynosi ze sobą

własną intencję, którą składa w procesji
z darami, następnie po eucharystii każdy
z nas losuje jedną intencję i w ten sposób
modli się w sprawach drugiego członka
wspólnoty. Mamy też zawsze główną in-
tencję modlitwy podawaną przez ks.
Krzysztofa, który obejmuje potrzeby całe-
go Kościoła i łączy nas duchowo z innymi

grupami Modlitw Ojca Pio. Po przebytej
eucharystii wspólnie spotykamy się na mo-
dlitwie, w tym roku szczególnie modlimy
się na różańcu św.

Nasza grupa modlitwy Ojca Pio jest po-
wołana do wypełnienia zadania swoistej mi-
sji, która ma urzeczywistnić Królestwo Boże,
według nauki Jezusa już tu na ziemi – środ-
kiem do tego ma być modlitwa. Dla same-
go Ojca Pio modlitwa była jakby złotą nicią
jego nauczania, mądrością jego kapłańskie-
go i zakonnego życia. Angażował się w mo-
dlitwę przez cały dzień i większość nocy.
Powiadał „w książkach Boga szukamy, a na
modlitwie Go znajdujemy. Modlitwa jest klu-
czem, który otwiera serce Boga”, a o sobie
samym mówił „ chcę być kluczem, ubogim
bratem, który się modli.” Z tego testamentu
wyłoniły się grupy modlitwy nazwane przez
niego samego – szkołami wiary i ogniskami
miłości, a przez niego samego – szkołami
wiary” wielką rzeką modlących się dusz”.
To przesłanie nasza grupa Modlitwy Ojca
Pio ma realizować poprzez – pełne i bezwa-
runkowe przylgnięcie do nauki Kościoła
katolickiego. Ciągłe zagłębianie tej nauki (Pi-
smo Św., katechizm, prasa katolicka) trosz-
czenie się o swoją formację duchową, czyn-
ny apostoł.

- codzienna modlitwa w intencji: za ko-
ściół, papieża, biskupów, kapłanów, o na-
wrócenie grzeszników, ateistów.

- czynne uczestnictwo w życiu liturgicz-
nym i sakramentalnym przeżywamy jako
szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem.

- wynagrodzenie grzechów poprzez udział
w cierpieniach Chrystusa,

- czynną miłość niosącą ulgę cierpiącym,

chorym, samotnym jako praktyczne urze-
czywistnianie miłości ku Bogu,

- adoracja Najświętszego Sakramentu
przynajmniej 1 raz w tygodniu,

- szerzenie kultu św. Ojca Pio.
Aby te zadania zostały dobrze wypełnio-

ne zostaliśmy podzieleni na dwie grupy
działań: grupę liturgiczną i grupę charyta-
tywną.

1.Grupę liturgiczną tworzą ludzie, któ-
rzy szczególnie dbają o piękno przeżywa-
nia najświętszej eucharystii, o piękno czy-
tań, psalmów, składanych darów na ołtarz.
Ich działanie to pomoc w przygotowywa-
niu liturgii Mszy Św. I nabożeństw. Tro-
ska duchowa tej grupy obejmuje modlitwą
dobre przygotowanie i przeżywanie Mszy
Św.

- O dobre przygotowanie i przeżywanie
sakramentu pokuty,

- Za spowiedników i penitentów,
- O powołania kapłańskie i zakonne,
- O wzrost gorliwości chrześcijańskiej,
2.Grupa charytatywna. Jej zadaniem jest

pochylać nad najbiedniejszymi napotkany-
mi na swej drodze, którzy potrzebują po-
mocy nie tylko materialnej, ale także obec-
ności drugiego człowieka. Działanie pole-
ga na pomocy przy akcjach charytatyw-
nych w parafii, wyszukiwaniu i pomocy:
chorym, cierpiącym, biednym i rodzinom.
Modlitwa tej grupy obejmuje właśnie tych,
których Bóg postawił na naszej drodze.

Obecnie nasza grupa przygotowuje się
na przyjęcie relikwii św. Ojca Pio, które
nastąpi 15.06.2003 dokładnie w rocznicę
wyniesienia Ojca Pio na ołtarze, za co niech
Bóg będzie uwielbiony.

Śp. Zdzisław GROMADA, zam. pl. Obrońców Westeplatte
Śp. Helena STANASZEK, ur. 1914 r., zam. os. XX-lecia

Pogrzeb Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Monika Skowronek


