Nasze sprawy
Róża męska
W roku różańcowym spotykam się na osobnej zmiance z poszczególnymi różami. W środę 23 lipca jedyna
różą męska miała swoje spotkanie. Na 20 członków zabrakło tylko 2.
Była to wyjątkowa frekwencja. Tematem
naszych rozważań było przypomnienie różnych tradycji religijnych związanych z naszą Parafią. Wiekowi członkowie męskiej
róży w swoich wspomnieniach ukazywali,
że choć różne zwyczaje religijne w Parafii
były mocne i żywe to jednak nowe czasy
rozmyła je tak, jak powódź niszczy wspaniałe budowle. Wciąż trzeba wielkiego wysiłku, by w nowych czasach tworzyć nowe
formy religijności – nie zapominając o starych. Jest to postawa ewangelicznego gospodarza, który ze skarbca swego wydobywa rzeczy nowe i stare.
Uparty Roków
Dzięki stanowczości pewnych mieszkańców Rokowa, co jakiś czas odprawiamy
Msze Św. na „rynku” rokowskim. Obecnie okazją do sprawowania Mszy Św.
w Rokowie jest peregrynacja różańca św.
po tamtejszych rodzinach. Dziękujemy
mieszkańcom najdalszej dzielnicy Parafii za
nieustanne przypominanie swoich związków z Bazyliką wadowicką. Bóg zapłać za
ofiarę 350 zł. z ostatniej niedzieli.
Emmanuel żyje!
Czwarte Forum Młodych w Wadowicach
organizowane przez wspólnotę Emmanuel
zwróciło się z prośba, o pozwolenie na comiesięczne spotkania grupy młodych z Wadowic i okolicy. W IV Forum Młodych
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uczestniczyło 13 osób z
ziemi wadowickiej.
Papieskie miasto
Jan Paweł II jest
wielkim obrońcą godności człowieka. Broni istnienia ludzkiego od jego poczęcia aż
po naturalną śmierć. Podkreśla wielkie zło
tak aborcji jak i eutanazji. Nieustannie mówi
o pięknie człowieka, o jego godności, bo
jest istotą duchowo-cielesną – widzialnym
odblaskiem Bożego piękna. Papieskie miasto Wadowice o tyle utożsamia się z Papieżem, o ile broni każdego człowieka, jego
godności.
Pijaństwo niszczy piękno człowieka.
Wielkim zagrożeniem dla naszego narodu
jest alkoholizm. Troska o swoją trzeźwość
oraz najbliższych, obrona przed zniewoleniem alkoholowym – to czytelne świadectwo mieszkańców miasta papieskiego.
Szybki rozwój barów i ogródków piwnych
jest dużą skazą na obliczu miasta, które
szczyci się, że jest papieskie.
Oazowe rekolekcje
W dniach od 28 lipca do 12 sierpnia 25
osobowa schola dziecięca wraz z animatorami oraz moderatorem Ks. Mieszkiem
przeżywa rekolekcje oazowe w szkole podsta wowej w Młynczyskach koło
Limanowej. Przy naszych odwiedzinach
(Ks. Proboszcz wraz z Ks. Januszem)
zauważyliśmy tęsknotę, zwłaszcza małych dzieci, za własnym domem. Pomyśleliśmy jak dobrze robi krótka rozłąka, bo
przy ponownym wejściu do domu jeszcze bardziej będzie się cenić swoich kochanych rodziców i rodzeństwo.
Do użytku parafialnego
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Radość Proboszcza
Od końca czerwca 2003 roku
Matka Boża w znaku różańca nawiedza
wadowickie rodziny. Raduje się moje
serce, że codziennie w 22 rodzinach domownicy wychwalają Boga poprzez pośrednictwo Maryi odmawiając Jej różańcowe dziesiątki. Historia Kościoła nasycona jest trudnymi zdarzeniami – zwłaszcza najazdami grożącymi przez świat
arabski – w których zwycięstwo dokonało się poprzez znak różańca.
Wystarczy wspomnieć sławny cud na
Wisłą, 15 sierpnia 1920 roku. Wierząca
Polska, poprzez różaniec, błagała Maryję Wniebowziętą o ratunek. Niespodziewanie w tym dniu zwycięskie oddziały Budionnego poniosły klęskę. Wszyscy Polacy 83 lata temu przyjęli to jako
cudowną obronę Maryi przed zalewem
ateistycznego komunizmu, a jednocześnie
jako obronę niepodległości naszej Ojczyzny. Dziś, w obliczu narastających zagrożeń, wołamy: „Maryjo, okaż się nam
Matką”.

PIERWSZECZYTANIE

Słowo na niedzielę
DRUGIECZYTANIEZLISTUŚWIĘTEGO

Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ

PAWŁAAPOSTOŁADOEFEZJAN:

1 Krl 19, 4-8

Ef 4, 30 - 5, 2

Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Naśladować Boga, który objawił swoją
miłość w Chrystusie.

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

EWANGELIA: J 6, 41-51
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi,
dlatego że powiedział: «Jam jest chleb,
który z nieba zstąpił», i mówili «Czyż to
nie jest Jezus syn Józefa, którego ojca
i matkę znamy? Jakżesz może On teraz
mówić: „Z nieba zstąpiłem”?» Jezus im
odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą.
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go
nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał;
Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy
będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca

usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział
Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli
mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: kto go spożywa nie
umrze. Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata».
Oto słowo Pańskie

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Dzisiejsza Ewangelia może zabrzmieć w
naszych uszach jak reklama. Jezus proponuje nam bardzo pospolity produkt, jakim jest chleb. Pozostając w zgodzie z podstawową zasadą reklamy, wymienia jego
zalety: „To jest chleb, który z nieba zstępuje... Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki”. Chrystusowa reklama różni
się jednak od innych reklam; Jezusowi nie
chodzi o „zbyt produktu”, ale o wieczne
szczęście tych, którzy po niego sięgną. Na
rynku tego świata Jezus jest bankrutem,
gdyż nie kieruje się prawem zysku, lecz
prawem szczęścia każdego człowieka. Syn
Boży zdradza istotną tajemnicę reklamowanego produktu; tym proponowanym
chlebem jest Jego „ciało za życie świata”. -2-

Chrystus doskonale wie, co to dla Niego
oznacza; by dać nam ten chleb, musi oddać swe życie na krzyżu. On nie robi nam
„błyszczących” prezentów, lecz zawsze
daje samego siebie. Od nas jedynie zależy,
czy zechcemy „skosztować i zobaczyć,
jak dobry jest Pan”.
Korzystając z daru dzisiejszej Ewangelii, możemy również zapytać siebie: „Co
stoi za naszym darem, czy jest on zawsze
darem czystym, mającym na celu prawdziwe szczęście drugiej osoby? Czy w
moim darze jestem ja sam, z gotowością
poświęcenia samego siebie dla dobra drugiego człowieka?”.
ks. Roman Mleczko - paulista

Wielcy w naszej bazylice
Podczas wakacji liczne rzesze nawiedzają naszą bazylikę – zatrzymując się zwłaszcza przy chrzcielnicy oraz przed cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wśród nawiedzających są biskupi
z różnych krajów Europy, a także przedstawiciele elit naszego społeczeństwa.
1 sierpnia, w święto 12 Pułku Piechoty Ziemi
Wadowickiej, wśród uczestniczących we
Mszy Świętej był: zastępca dowódcy
2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, gen. bryg. Zbigniew Szura oraz dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie gen. bryg. Henryk
Dziewiątka. Cieszymy się każdym pielgrzymem. Nosimy ich w serdecznej pamięci.

Co robimy?
Od kilku tygodni grupa fachowców dokonuje ocieplenia domu parafialnego. Również podjęliśmy malowanie dwóch dużych
sal tego domu. Zamówiliśmy 15 plastikowych, szczelnych okien. Od zeszłego roku
stopniowo wymieniamy drewniane, gdyż
ząb czasu bardzo je nadgryzł. Stan ich jest
taki, że zwłaszcza w zimie, poprzez swoją
nieszczelność, dużo ciepła się marnuje. Wiadoma sprawa jak w naszych czasach są
drogie nośniki energetyczne.
Bóg zapłać za złożoną w ostatnią niedzielę
ofiarę w wysokości 7.840 zł., która częściowo jest przeznaczona na remonty domu
parafialnego.

(dokończenie ze str. 5)

dlitwy jest cenna. Tymczasem zalecenia, by
wierzyć w siłę liczb - bo trzeba określoną
modlitwę powtórzyć dokładnie dziewięć
razy, tyleż razy należy ją przepisać i pozostawić w kościele, trąci raczej postawą
zabobonną niż wiarą. Z tej racji należy zachować głęboki dystans wobec powyższych praktyk. Powiem otwarcie: najlepiej
tego typu teksty wyrzucić do kosza. Przy
czym zaznaczam: sam tekst modlitwy może
być teologicznie poprawny, może nawet
dobrze służyć naszej pobożności. Jednak-

że klimat, w którym te teksty są rozpowszechniane (zapewnienie o wysłuchaniu
po dziewięciu dniach, gdy teksty te przepiszemy) jest zupełnie obcy naszej wierze.
Proszę bowiem pomyśleć: zgodnie z powyższym zapewnieniem otrzymalibyśmy
magiczną drogę do spełnienia wszelkich
naszych pragnień. Tymczasem trzeba Boga
prosić, trzeba prosić wielokrotnie, ale zawsze warunkiem wysłuchania jest wiara,
której elementem jest zgoda na spełnienie
woli Stwórcy.
o. Andrzej

Pismo Święte na codzień:
Poniedziałek: Pwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27
Wtorek: Pwt 31, 1-8; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Środa: Pwt 34, 1-12; Mt 18, 15-20
Czwartek: Joz 3, 7-10a. 11. 13-17; Mt 18, 21 - 19, 1
Piątek: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56
Sobota: Joz 24, 14-29; Mt 19, 13-15

Intencje mszalne:

Poniedziałek 11 sierpnia
6.00 Śp. Marek Wądolny
7.00 Śp. Urszula Polańczyk
Śp. Stanisław Paleczny
8.00 Śp. Zuzanna Samborska i syn Stanisław
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii
i Ryszarda Drapa w 24r. słubu
18.00 Śp. Andrzej Sordyl
Wtorek 12 sierpnia
6.00 Śp. Andrzej Sordyl
7.00 Śp. Stanisław Paleczny
7.30 Śp. Anna Hołdowańska
Śp. Ewa i Józef Szandułowie
8.00 Śp. Marek Wądolny
12.00 Śp. Jan Macięga w 13 r. śm.
18.00 Śp. Marian
Środa 13 sierpnia
6.00 Śp. Teresa Żeglińska
7.00 Śp. Stanisław Paleczny
Śp. Jadwiga Stanaszek
8.00 Śp. Marek Wądolny
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Andrzej Sordyl
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 14 sierpnia
6.00 Śp. Stanisław Paleczny
7.00 Śp. Maria Ziaja
Śp. Urszula Polańczyk
8.00 Śp. Marek Wądlony
12.00 Śp. Stanisłąw Wojtas
18.00 Śp. Antoni Woźniak
Piątek 15 sierpnia
6.00 O błog. Boże dla rodzin z ul.Widok
i Łazówki, które przyjęły różaniec.
7.30 Śp. Stanisław Paleczny
O błog. Boże dla Jarosława w 18 r. urodzin
9.00 Śp. Józef i Bogdan Medoń
10.30 Śp. Maria Węgrzyn
12.00 Śp. Antoni Woźniak
13.15 Śp. Stanisław Wojtas
19.00 Śp. Zdzisław Gromada
Sobota 16 sierpnia
6.00 Śp. Antoni Woźniak
7.00 Śp. Stanisław Paleczny
8.00 Śp. Marek Wądolny
12.00 Śp. Janina Żeglińska
18.00 Śp. Julian Frączek w 22 r. śm.
20.00
Niedziela 17 sierpnia
6.00 Śp. Franciszek Kłaput w 40 r. śm.
7.30 Śp. Tadeusz Ryłko
9.00 Śp. Józef Kraska i Władysława Fortuna
10.30 Śp. Stanisław Paleczny
12.00 Dziękczynna w 50 r. ślubu Józefa i Józefy
Warchał i 25 r. ślubu Jacka i Marii Warchał
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Daniel Pietroń w 4 r. śm.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęli:

Chrzest święty

Krystian Marek KRAWCZYK, syn Jacka i Marii
Oliwia Patrycja SZOSTEK, córka Janusza i Karoliny
Małgorzata Barbara ŁUKASIK, córka Roberta i Grażyny
Dominik Tadeusz WAWRO, syn Tadeusza i Danuty
Wiktoria Dominika WAWRO, córka Tdeusza i Danuty
Karolina Justyna PIETRASZEK, córka Andrzeja i Moniki

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła Powszechnego.

Ogłoszenia parafialne
XIXNIEDZIELA ZWYKŁA 10 sierpnia 2003 r.
1. W środę na Nowennie do Matki Bożej
modlimy się za pielgrzymów, którzy przybywają do naszej Bazyliki.
2. W piątek jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze
Św. jak w każdą niedzielę. Przed Mszami
Św. święcimy zioła i kwiaty. W tym dniu z
racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Kazania wygłosi misjonarz – pallotyn ks.
Rusinek, który będzie rozprowadzał po
Mszy Św. swoją książkę o misjach.
3. W piątek 15 sierpnia o godzinie 14.00
pielgrzymujemy na uroczystość kalwaryjską nazywaną: „Zaśnięciem Najświętszej
Maryi Panny” Program uroczystości
w Kalwarii Zebrzydowskiej jest wywieszony w gablotach. Prosimy wiernych o udział
w tych nabożeństwach.
4. W sobotę 16 sierpnia zapraszamy
na czuwanie z Ojcem Świętym, które rozpoczniemy Mszą Św. o godz. 20.00, a zakończymy Apelem o godz. 21.00.
5. Panie z Zespołu Charytatywnego
w przyszłą niedzielę będą kwestować na

przybory szkolne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
6. W piątek 22 sierpnia o godz. 14.00
jedziemy do Łagiewnik. Koszt przejazdu 10
zł. Natomiast 25 i 26 sierpnia w poniedziałek i wtorek, pielgrzymujemy do Lichenia
przez Poznań. Wyjazd o godz. 4.00. Koszt
przejazdu 80 zł.
7. Spotkanie Akcji Katolickiej będzie 22
sierpnia w piątek o godz. 19.00.
8. Starajmy się miesiąc sierpień przeżywać w abstynencji od napojów alkoholowych.
9. Święci tego tygodnia:w poniedziałek –
wspomnienie św. Klary, dziewicy, we wtorek - wspomnienie św. Joanny Franciszkide Chantal, zakonnicy, w środę – święto
Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej,
w czwartek - wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika,
w piątek – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w sobotę – wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla.
/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

Maryjne kapłaństwo
Doskonale pamiętam z wykładów teologii dogmatycznej, że jedynym kapłanem Nowego Testa mentu jest J ezus
Chrystus. Dzięki przyjętemu przed 40
laty Sakramentowi Kapłaństwa zostałem
obdarzony niezatartym znamieniem pośrednika między Bogiem a ludźmi. Składam Bogu dzięki, że daje mi łaskę uczestniczenia w Chrystusowym kapłaństwie
przez 40 lat.
Wiem także, że Jezus Chrystus urodził
się i wychował dzięki Najświętszej Ma-

ryi Pannie. Mówimy o Niej, że jest Matką Odwiecznego Kapłana. Przez to stała
się także moją Matką.
Na progu rozpoczynającej się piątej dekady mojej specjalnej posługi Bogu i ludziom zastanawiam się w jaki sposób wiązałem się przez te lata z Maryją. Zmusza
mnie do tej refleksji koronacja figurki
Matki Bożej Ludźmierskiej, w której brałem udział jako dwu miesięczny ksiądz.
Niemowlak w posłudze ka płańskiej.
-3-

(dokończenie na str. 4)

(dokończenie ze str. 3)

Było to 15 sierpnia 1963 roku. Po 40 latach na święto Matki Bożej Zielnej otrzymałem od Kustosza Gaździny Podhala Ks.
Prałata Tadeusza Juhasa zaproszenie następującej treści: „Uprzejmie zapraszam
Przewielebnego Jubilata do koncelebry
podczas uroczystych obchodów 40 lecia
koronacji cudownej figury Matki Bożej
Ludźmierskiej. Uroczystościom tym będzie przewodniczył Ks. Kardynał Franciszek Macharski. Odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej, w piątek 15 sierpnia
2003 roku o godz. 11.30. Liczę na obecność i cieszę się, że wasz rocznik jest
poniekąd nosicielem tak wielkiego wydarzenia w życiu Kościoła.”
Zdaję sobie sprawę jak bardzo przez te
cztery dziesiątki lat rozwinęło się sanktuarium Królowej Podhala. Ileż tam się
zmieniło. Jak ono wypiękniało. Jak bardzo nasyciło się rzeszami pielgrzymów.
Jakże młody biskup krakowski, który
podczas koronacji figury Matki Bożej
pochwycił wypadające z Jej rąk berło –
żywo wspominał to zdarzenie na październikowym konklawe przed 25-ciu
laty, które zadecydowało o Jego dalszych
losach. Ludźmierska Gaździna witała Namiestnika swego Syna w pierwszej pielgrzymce do Polski w 1979 na lotnisku w
Nowym Targu. Papież stanął w tym sanktuarium w pierwszą sobotę czerwca 1997
roku.
Jakimi niezwykłymi skutkami zaowocowało pielgrzymowanie papieskie dla
tego najświętszego miejsca Podhala.
Wszyscy, którzy przybywają do czcigodnej bazyliki ze zdumienia przecierają oczy.
Tam widać rozwój pobożności maryjnej.
Intensywnie zastanawiam się, czy w
moim kapłańskim życiu również rozwi- -4-

nęła się pobożność maryjna?
Przez lata mojej służby kapłańskiej podejmowałem różne inicjatywy duszpasterskie. W parafiach, do których biskup
mnie posyłał jak mogłem tak cześć Maryi rozwijałem.
W Zubrzycy zachwycałem się adwentowymi roratami. W Zebrzydowicach kalwaryjskimi dróżkami. W Zakopanem tatrzańskimi maryjnymi kapliczkami. W
Nowej Hucie, na Wzgórzach Krzesławickich, przeżywałem urok pielgrzymek do
maryjnych sanktuariów Polski i Europy.
A w Wadowicach? Pomogłem w koronacji obrazu. Przyozdobiłem dom Jej
Syna, a także Jej kaplicę. Staram się ożywiać środowe nowenny. Zachęcam parafian do pielgrzymowania do Jej sławnych obrazów i figur. Wciąż się zastanawiam, czy te działania duszpasterskie są
na eksport, na wynos i na pokaz. Na ile
one osobiście wiążą mnie z Maryją. W
jakim stopniu mogę mówić: „Cały Twój
Maryjo” – Totus Tuus.
Gdy stanę przed Tobą Ludźmierska
Pani podczas obchodów 40-lecia koronacji to Cię serdecznie przeproszę za to,
że nie zawsze jestem oddanym Tobie
dzieckiem. Wielokroć razy doświadczam
jak bardzo nie dorastam do tej miłości,
którą Twój Syn i Ty mnie obdarzasz. Będę
całował Twoje cudowne dłonie przepraszając Cię za wiele uchybień. Jednocześnie z radością będę dziękował Tobie za
to, żeś mi pomogła przez te lata tyle dobra zrealizować. Pokornie będę Cię prosił, byś chciała jeszcze bardziej wspierać
swoje starzejące się dziecko. Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie
grzesznego.
Ks. Proboszcz

Rady duszpasterza
Od czasu do czasu zauważam w naszym kościele wypisane drukiem lub odręcznie
9 kartek przez 9 dni, na których są napisane poniższe modlitwy. Wyjaśnienie o. Andrzeja
Kłoczowskiego – dominikanina, które zamieszczam pod tymi modlitwami, jest przekonywujące. Proszę parafian wziąć je do serca.
Ks. Proboszcz

Nowenna do św. Tadeusza Judy w zupełnie beznadziejnych przypadkach:
Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone Modlitwą beznadziejnych,
Miłością w każdym tabernakulum aż do
końca czasów. Amen.
Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone Chwałą i wspaniałością teraz i zawsze.
Amen.
Święty Judo Tadeuszu proś za nami i wysłuchaj nasze prośby. Amen.
Niech będzie błogosławione Najświętsze
Serce Jezusa,
Niech będzie błogosławione Niepokalane
Serce Maryi
Niech będzie błogosławiony Święty Juda
Tadeusz.
Na całym świecie i w wieczności
Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu
Ta nowenna musi być odmawiana 6 razy

dziennie w ciągu 9 dni, 9 egzemplarzy tej
nowenny musi każdego dnia zostać wyłożonych w jakimś kościele.
Sprawa w tej intencji, której jest nowenna zostanie wysłuchana najpóźniej w 9 dniu
nowenny albo wcześniej. Jeszcze nigdy nie
zdarzyło się, aby jakaś prośba pozostała nie
wysłuchana.
Modlitwa do św. Judy Tadeusza
O św. Judo Tadeuszu, Patronie spraw
trudnych i beznadziejnych. Uproś mi u Najświętszego Serca Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny łaskę, o którą Cię tak
gorąco proszę.
Odmówić 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś
Maryjo, 3 x Chwała Ojcu.
Każdy, kto weźmie z kościoła tę kartkę,
przepisze ją 25 razy i każdą z osobna zaniesie do kościoła niech wie, że to, o co
prosi spełni się z chwilą zaniesienia ostatniej kartki.
O św. Judo Tadeuszu – dopomóż mi!

Już przez dłuższy czas w moim kościele parafialnym znajduję teksty z modlitwami do świętego Judy Tadeusza. Jest także wskazówka, że modlitwę tę należy przepisać dziewięć razy i
przynieść do kościoła...
Stała czytelniczka z Krakowa
Prywatna pobożna twórczość niestety nie
zawsze idzie w parze z nauczaniem Kościoła. Tak jest również w powyższej sytuacji.
Z lat dzieciństwa pamiętam, że takie teksty
znajdowałem w moim kościele parafialnym.
Także teraz od czasu do czasu spotykam
je pozostawione przez kogoś przy wejściu
do kościoła, i – zaznaczam wyraźnie – bez

jakiegokolwiek pytania o zgodę ze strony
pracujących w parafii duszpasterzy. Powiem więcej, osoby, które pozostawiają te
teksty, czynią to ukradkiem. Najwidoczniej
nie chcą się ujawnić.
Myślę, że trzeba najpierw bardzo mocno
podkreślić, że każda dobra zachęta do mo-5-

(dokończenie na str. 7)

