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Nasze sprawy

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza  dla Solenizantów i Jubilatów

Przed 10 laty była w Polsce Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty.
Swoimi spotkaniami z młodymi dziewczętami rozpaliła w nich ducha służby.

W wyniku tych spotkań zapragnęły wyjechać do Kalkuty i tam służyć biednym.
Błogosławiona Matka  na entuzjazm młodych z całą mocą powiedziała:

„Nie jedźcie tam! Całą uwagę skupcie na pracy w Polsce, która potrze-
buje was i waszej troski, waszej miłości dla tych, którym jest bardzo

ciężko w tym kraju.”

 Młode dziewczęta nie dowierzały własnym uszom. Wtedy mocno jeszcze raz powtórzyła
te same słowa błogosławiona:

„Polska bieda potrzebuje was. Waszej troski i waszej miłości.”

Jakże aktualne jest to przesłanie Matki Teresy tak młodych jak i starszych
Polaków i Polek: „Jesteście Polsce potrzebni.”

Ankieta
Na pytanie, które postawiliśmy w biule-

tynie: „Co zawdzięczasz Papieżowi?” wpły-
nęło 16 odpowiedzi. Jury złożone z pięciu
osób ocenia ich jakość. W najbliższym cza-
sie podamy wyniki. Prace te będziemy dru-
kować w biuletynie.

Nietypowy odpust
W piętek 21 listopada parafia nasza prze-

żywa swoje imieniny, czyli odpust. Msze
Św. z kazaniami będą o godz. 8.00, 12.00,
18.00. Centralna Msza sprawowana będzie
przez Ks. Kardynała Franciszka Machar-
skiego w południe. Jest On honorowym
obywatelem naszego miasta. Powinnością
parafii papieskiego miasta jest wyrazić hołd
w 25 lecie pasterzowania Naszego Metro-
polity. Przed Mszą Św. poszczególne stany
złożą Ks. Kardynałowi życzenia. Myślę
zwłaszcza o ministrantach, młodzieży i ro-
dzicach.

Wielki teolog
Ks. Rektor Adam Kubiś był w naszej

parafii wikariuszem od 1957-60r. Po kil-
kunastu latach wikariatu Ks. Arcybiskup
Wojtyła skierował go na studia teologiczne
do Paryża. Pobrał tam dogłębne wykształ-
cenie zwłaszcza w teologii fundamentalnej.
Był ekspertem teologicznym w różnych
pracach Ks. Metropolity Wojtyły. Bardzo się
przysłużył dla rozwoju Papieskiej Akade-
mii Teologicznej w Krakowie. Jako rektor
tej uczelni był jej całkowicie oddany. Za-

Miłosierna Pani
Dzisiejszą niedzielę 16 li-

stopada w liturgii wspomi-
namy święto Matki Bożej
Ostrobramskiej czyli Matki

Bożej Miłosiernej. Od wielu już miesięcy
każdego 16 gromadzimy się na specjalnych
modlitwach za Papieża o godz. 20.00.
W dzisiejszą niedzielę przez pośrednictwo
Matki Miłosiernej pragniemy na Mszy Św.
o godz. 15.00 i koronce do miłosierdzia
Bożego dziękować Bogu bogatemu w mi-
łosierdzie za wszystko, co dotychczas uczy-
nił Papież. Podczas srebrnego jubileuszu
Ojciec Św. po raz kolejny doświadczył jak
bardzo świat, a zwłaszcza Kościół katolic-
ki ceni Jego posługę. W modlitwach każ-
dego 16 naszą liczną obecnością dziękuje-
my miłosiernemu Bogu za to, że tym wiel-
kim Papieżem jest wadowiczanin.

dbał tak o rozwój dy-
daktyczny tej uczelni jak
również materialny. Bardzo się starał o do-
borową kadrę profesorską. W tym roku
Ks. Rektor obchodzi złoty jubileusz swego
kapłaństwa. Wielkim jego pragnieniem było
celebrowanie mszy św. w naszej parafii.
Serdecznie go przywitamy na mszy w
Chrystusa Króla 23.11.2003r. o godz. 10.30.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA DANIELA
Dn 12, 1-3
Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 10, 11-14.18
Skuteczność ofiary Chrystusa

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.EWANGELIA:

Mk 13, 24-32
Sąd ostateczny

Sąd radości:

ponosi odpowiedzialność za ten cios go-
dzący w Ojca Świętego, dla którego
obrona życia dzieci poczętych jest jed-
nym z filarów długiego pontyfikatu?
Dlaczego ze wstydem i zażenowaniem
musimy być świadkami tego „festiwalu
obłudy’. Na to pytanie każdy katolik
w Polsce musi odpowiedzieć w swoim
sumieniu

Kolejnym atakiem na wartości chrze-
ścijańskie, wyprowadzonym ostatnio ze
środowiska feministek i skrajnej lewicy
jest nasilona kampania na rzecz wpro-
wadzenia w Polsce sprzedaży pigułki
aborcyjnej RU-486.

Jest to środek poronny, czyli niszczą-
cy poczęte ludzkie życie. Zabija dziecko
do 63 dnia ciąży. W zamyśle twórców,
pigułka miała być „prostym, szybkim
i bezpiecznym” środkiem pozbycia się

niechcianego dziecka. Zupełnie zbędna staje się
systematyczna dbałość o planowanie rodziny,
przecież w razie ciąży wystarczy „zażyć pi-
gułkę”. Liczne, niekiedy ciężkie komplikacje
zdrowotne, które występują po zażyciu tego
środka, zweryfikowały tę opinię. Degradacji
psychicznej u kobiet zażywających środek
poronny nie sposób określić.

Dla Polaków nie bez znaczenia powinien być
fakt, że firma czerpiąca krociowe zyski z zabi-
jania milionów nienarodzonych dzieci jest kon-
tynuatorem producenta innego „cudownego
środka” stosowanego w czasie II wojny świa-
towej, znanego pod nazwą cyklonB.

W tym miejscu warto przypomnieć, że po
raz pierwszy w historii Państwa Polskiego
zezwolono kobietom na praktycznie nieogra-
niczone przerywanie ciąży w 1943r. Zrobił to
okupant hitlerowski w okresie największych
zmagań naszego Narodu z hitlerowskim na-
jeźdźcą. Historia kołem się toczy...

Tomasz Skowronek

Pożegnaliśmy:
Śp. Bogdan Kocon, ur. 1939 r., zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza
Śp. Władysław Cabak, ur. 1945 r., zam. Wadowice, ul. Sienkiewicza
Śp. Józef Skoczylas, ur. 1913 r., zam. Wadowice, ul. Konst. 3 Maja
Śp. Marian Kupczyk, ur. 1935 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Śp. Zofia Warmuz, ur. 1957 r., zam. Wadowice, ul. Jasna
Śp. Józefa Woźniczka, ur. 1931 r., zam. Wadowice, Os. Jedność
Śp. Anna Kasprzak, ur. 1943 r., zam. Wadowice, ul. Nadbrzeżna
Śp. Edward Wiktor, ur. 1956 r., zam. Wadowice, ul. Cicha
Śp. Maria Kępka, ur. 1946 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Helena Poradzisz, ur. 1912 r., zam. Wadowice, ul. Kościelna

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek:   1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64 *  Łk 18, 35-43
Wtorek: 2 Mch 6, 18-31 *   Łk 19, 1-10
Środa: 2 Mch 7, 1. 20-31 *   Łk 19, 11-28
Czwartek: 1 Mch 2, 15-29 *   Łk 19, 41-44
Piątek: Za 2, 14-17 *   Mt 12, 46-50
Sobota: 1 Mch 6, 1-13 *   Łk 20, 27-40

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i mocą na niebie zostaną wstrzą-
śnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od
krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo.
Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy,
gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam
wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje
słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani
Syn, tylko Ojciec».

Dobrym obyczajem jest przygotować się
do najważniejszych wydarzeń w życiu.
Najlepsze przygotowanie może zrealizować
się, gdy jesteśmy uprzedzeni o tym, co nas
czeka. Jezus w dzisiejszej Ewangelii pozo-
stawia nas pozornie w pozycji nieokreślo-
nego czuwania. Zapowiadając Sąd Osta-
teczny mówi: Lecz o dniu owym lub go-
dzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13, 32). To tylko
wrażenie. Przecież Jezus w całej ziemskiej
posłudze naprowadza nas na świadome
przeżywanie każdego dnia. Jego cuda, sło-
wa są wołaniem, abyśmy nie marnowali
czasu na cokolwiek, co mogłoby zakłócić
wzorową postawę ucznia i sługi.

Na drodze przygotowania się do spotka-
nia z Panem, stawia nam Bóg wielu świad-
ków, pomocników. Dzisiejsze czytanie
z księgi .Daniela przywołuje postać św. Mi-
chała. On czuwa nad dziećmi Bożymi. Bro-
ni przed szatańską mocą, wspiera, aby nie
tracili wiary.

Jest we Francji sanktuarium św. Michała.
Tam, jak mówi tradycja, mocna ręka Archa-
nioła, gdy wszyscy myśleli, że woda zaleje
okoliczne miejscowości, uratowała. ludność.
A Boży posłaniec pokazał duchownym
i świeckim VIII w., że trzeba ufać Panu. On
może wszystko.

Kto czuwa, ten kocha. A Sąd będzie ra-
dością spotkania tych, którzy siebie wypa-
trywali.

ks. Ireneusz Smaglinski

Oto słowo Pańskie

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:Poniedziałek  17 listopada
  6.00 Śp. Władysław Cabak
  6.30 Śp. Bogdan Kocon
  7.00 O zdrowie i bł. Boże dla rodzin

z ul. Brzostowskiej, które przyjęły różaniec
  7.30 Zmarli z rodziny Styłów
  8.00 Śp. Barbara i Stanisław Podsiadło
12.00 Śp. Helena Janik
18.00 Śp. Eleonora, Franciszka, Jan Migdałek

Śp. Janina Kondratowicz

Wtorek  18 listopada
  6.00 Śp. Bogdan Kocon
  6.30 Za zmarłych z rodzin Skarbowskich,

Franciszek, Filomena, Marcjanna
  7.00 Za zmarłych z rodzin z ul. Brzostowskiej
  7.00 Śp. Adam Ramęda - 1 r.śm.
  7.30 O zdrowie i bł. Boże dla rodzin, które przyjęły

różaniec z bl. 8 Os. M.Wadowity
  8.00 Śp. Stanisław Łopata - 2 r.śm.
12.00 Śp. Władysław i Bronisława

Śp. Jóżef i Helena
18.00 Śp. Ryszard Kanik i rodzice

O bł. Boże dla rodzin Lehferdów, Madydów, Knapków

Środa  19 listopada
  6.00 Śp. Jan Bogacz
  6.30 Śp. Edward Wiktor
  7.00 Śp. Bogdan Kocon
  7.30 Za zmarłych z rodziny Śmieszków
  8.00 Śp. Stefan Sobieraj - 3 r.śm.
12.00 Śp. Jan Morawiec

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych próśb i podziekowań

Czwartek 20 listopada
  6.00 Dziekczynna z prosbą o potrzebne łaski dla Zbigniewa
  6.30 Śp. Jan i Maciej Maćko
  7.00 Dziekczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla rodzin

które przyjęły różaniec z ul. Słowackiego, Górki
  7.30

  8.00 Śp. Stefania Hrzęstek
12.00

18.00 Śp. Władysław Styła - 7 r.śm
Śp. Maria i Jan Fijałek

Piątek 21 listopada
  6.00 Śp. Edward Wiktor
  6.30 Śp. Marian Kupczyk
  7.00 O zdrowie i bł. Boże dla mieszkańców

ul. Młyńskiej przyjmujących różaniec
  7.30 Śp. Jan Radwan
  8.00 Śp. Maria Graca
12.00 Msza odpustowa
18.00 Śp. Maria Motłoch i zmarli z rodziny: Anna i

Wojciech, Antoni, Władysława i Tadeusz
Dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej dla
rodzin, które przyjęły różaniec
z ul. Słowackiego, Górki

 Sobota  22 listopada
  6.00 Śp. Władysław Cabak
  6.30 Śp. Kazimiera Wiktor i Dariusz Kopeć
  7.00 Śp. Władysław - 17 r.śm.

Śp. Wiktoria
  7.30 Śp. Marian Kupczyk
  8.00 Śp. Adam Klink - 11 r.śm.
12.00 O bł.Boże dla Agaty i Łukasza oraz Chrzestnych
18.00 Śp. Jerzy Czuba

Śp. Franciszek i Teresa Hupert - 5 i 3 r.śm.

Niedziela  23 listopada
  6.00 Śp. Urszula Pasternak-Paleczna
  7.30 Śp. Zofia Kurek - 12 r.śm.

W int. rodzin, które nawiedził różaniec
z Os. XX-lecia bl. 19

  9.00 O bł.Boże dla mieszkańców z ul. Nadbrzeżnej,
którzy przyjęli różaniec do nr 37

10.30 Śp. Marek i Jerzy Żukowscy
W int. Kolejarzy

12.00 Śp. Maria Bałos - 16 r.śm.
13.15 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej, zdrowie i zdaną

maturę dla Katarzyny w 18 r. urodzin
18.00 Śp. Janusz Sediwy - 10 r. śm.

Ogłoszenia parafialne
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.11.2003

1. Dzisiaj po Mszy  Św. Panie z Zespołu
Charytatywnego zbierają na pomoc zimo-
wą dla najbiedniejszych naszej parafii. Bóg
Zapłać za ofiary.

2. Dziś, w święto Matki Bożej Miłosier-
nej, zapraszamy na modlitwy za Ojca Świę-
tego na godz. 15.00. Koronkę do Bożego
Miłosierdzia połączymy z mszą św.

O godz. 16.30 teatr młodych z Kęt przed-
stawi w naszym kościele słuchowisko
o Ojcu Świętym.

3. Zachęcamy parafian, aby dzisiaj złoży-
li swój podpis na listach protestacyjnych
przeciwko parlamentarnym projektom nisz-
czenia u początku życia ludzkiego. Listy te
wyłożone są w kaplicy domu parafialnego.

4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za poległych za Ojczy-
znę, zwłaszcza wadowiczan, którzy zginęli
w I lub II wojnie światowej.

5. W czwartek, na godz. 17.00, zaprasza-
my na spotkanie do kaplicy Domu Katolic-
kiego Rycerstwo Niepokalanej.

6. W piątek jest wspomnienie Ofiarowa-
nia Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona
głównym patronem naszej parafii oraz ba-
zyliki. Msze św. z kazaniem w tym dniu
będą o godz. 8.00, 12.00 i 18.00. Główną
mszę św. o godz. 12.00 odprawi ks. Kar-
dynał Franciszek Macharski. Zapraszamy
na nią naszych gorliwych parafian. W tym
dniu ze względu na odpust nie ma postu.

7. Dla tych, którzy dotychczas nie przy-
jęli sakramentu bierzmowania będzie
w parafii specjalne przygotowanie. Muszą
się jednak najpierw zapisać w kancelarii lub
w zakrystii.

8. Nasza parafia w każdym miesiącu wy-
daje 5 tys.  zł na dzieła dobroczynne. 1 tys.
zł przekazujemy naszemu Zespołowi Cha-
rytatywnemu, 1 tys. zł na kuchnię św. Bra-
ta Alberta, 1 tys. zł na stypendia dla stu-
dentów i 2 tys. zł na sprawy miłosierdzia
duchowego.

Zespół Charytatywny od 1 września 2002
do sierpnia 2003 r. przekazał biednym na-
szej parafii sumę 56.000 zł.

9. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. W naszej parafii zewnętrz-
na uroczystość odpustowa. Mszę św.
o godz. 10.30 odprawi z okazji  50-lecia ka-
płaństwa ks. Profesor Adam Kubiś były
Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie, wikariusz tej parafii w latach
1957-1960.

10. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,
zakonnicy, we wtorek – wspomnienie bł.
Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczenni-
cy, w środę – wspomnienie bł. Salomei,
zakonnicy, w czwartek – wspomnienie św.
Rafała Kalinowskiego, kapłana, w piątek –
wspomnienie Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny, w sobotę – wspomnienie św.
Cecylii, dziewicy i męczennicy.

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz
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Nietypowy jest tytuł naszego kościoła
oraz parafii: Święto Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny. W kalendarzu liturgicz-
nym wyznaczono je na 21 listopada. W ca-
łej naszej diecezji na przeszło 400 kościo-
łów i parafii jedynie nasza ma takie wezwa-
nie. Pamiętamy z historii naszej parafii, że
aż do roku 1836 kościół w Wadowicach
nosił tytuł „Wszystkich Świętych”. Dopie-
ro na prośbę ks. proboszcza Mikołaja Za-
mojskiego Stolica Święta zmieniła na obec-
ny tytuł. Nie wiemy, jakimi motywami kie-
rował się proboszcz prosząc o zmianę.

Samo wydarzenie Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny nie jest odnotowane na
kartach Ewangelii. Wspominają o tym fak-
cie apokryfy. Na ich podstawie wiemy, że
rodzice Najświętszej Maryi Panny: Anna
i Joachim będąc już ludźmi podeszłego wie-
ku przeczuwali, że na dalsze lata nie mogą
zapewnić właściwego wychowania swojej
córce. Stąd swoje dziecko oddali pod opie-
kę szkoły przyświątynnej w Jerozolimie.

A może motyw Ofiarowania Maryi był
o wiele głębszy. Pobożni rodzice głęboko
wierzyli, że ich dziecko jest wielkim Bożym
darem. Najlepiej rozwinie się ten dar w Bo-
żych rękach. Przyprowadzili córkę do świą-
tyni i przez kapłanów ofiarowali ją Bogu.
Byli przekonani, że jest to najpewniejsze
zabezpieczenie tak długo oczekiwanego
i upragnionego dziecka. Nie zawiedli się,
gdyż ofiarowanie to zaowocowało w życiu
Maryi – stała się najwspanialszym wzorem
człowieczeństwa.

Idea naszego odpustu parafialnego jest
niezwykle głęboka. Wciąż nam przypomina
o podstawowym pytaniu czy mam zaufa-
nie do Boga? Czy umiem mu powierzyć
moje losy, a także swoich bliskich? Czy

Nasz odpust
wewnętrznie jestem przekonany, że ofia-
rując mu siebie i swoje dzieci najlepiej za-
bezpieczę ich rozwój.

Z tej Bożej inspiracji bierze początek po-
stawa rodziców, którzy idą z małym dziec-
kiem do kościoła, aby je ochrzcić. W tym
sakramencie zawarta jest przedziwna wy-
miana. Człowiek zostaje napełniony obfi-
tością wiary, nadziei i miłości. Dziecko okre-
ślonych rodziców staje się Bożym dziec-
kiem. Poprzez tę sakramentalną inicjację nad
człowiekiem, który ledwo się narodził po-
chylają się rodzice i mówią: „moje ukocha-
nie”. Jednocześnie Bóg w Trójcy Jedyny
mówi: „To jest mój syn. To jest moja cór-
ka, w której mam upodobanie”. Chrzest św.
jest podstawowym ofiarowaniem człowie-
ka Bogu. W życie ziemskie wsiana jest Boża
siejba.

Przepiękne w swej treści jest również
ofiarowanie dziecka w pierwszej spowie-
dzi i komunii św. Już go nie niosą. Ono do
świątyni idzie z rodzicami krok w krok.
W Bożym miłosierdziu zanurza dziecko
świadomie popełnioną ludzką słabość.
A czasami już nieprawość. I znów to wiel-
kie ubogacenie. Chrystus bierze ludzki
grzech i obdarza swoją miłością. Przedziw-
na wymiana ludzkiej słabości z Boża mocą.

Radosne jest ofiarowanie dziecka w dniu
I Komunii św. Aż niejednokrotnie łza
w oczach rodziców i dorosłych się zakręci,
gdy patrzą na zastępy dzieci przystępują-
cych do uczty eucharystycznej. Jezu ofia-
ruje Ci swoje wnętrze, duszę moją. Ty
w niej zamieszkaj. Wypełnij je.

Z mieszanymi uczuciami patrzymy na
ludzi młodych przyjmujących Sakrament
Bierzmowania. Coraz częściej określa się
ten sakrament jako umocnienie Ducha Św.

Młody człowiek jest na drodze rozwoju
tak fizycznego i tym bardziej duchowego.
Potrzebuje wyjątkowej pomocy. Tak łatwo
się zagubić, zniechęcić, poddać się depra-
wacji. Łatwo zdezerterować. Dojrzałej tro-
ski od rodziców wymaga młody człowiek.
Często jest on: „chmurny i durny”. Tym
bardziej trzeba okres młodzieńczy łączyć
z Bogiem. Błogosławiona jest postawa
młodego człowieka, gdy dojrzy, że jego
świadomie wypracowywany związek
z Bogiem jest najlepszym zabezpieczeniem
prawidłowego rozwoju młodości. Trzeba
umieć ofiarować się Bogu, by na nowo
siebie odnaleźć.

Przyjęcie sakramentu małżeństwa przez
dojrzałych ludzi jest uznaniem tej prawdy,
że trzeba dbać o rozwój miłości. Najtrwal-
szy związek między małżonkami może ulec
zniszczeniu. Nasze ludzkie serca napełnio-

ne miłością ku sobie ofiarujemy Bożemu Ser-
cu. Niech nas nieustannie pobudza do troski
o tę największą wartość małżeńską. Chry-
stus bierze w swoje boskie dłonie ich ludz-
kie ręce i mówi do nich: ufajcie – idziemy
razem w świat, aby czynić dobro, piękno
i miłość. To ofiarowanie dokonujące się
w dniu zaślubin jest wyjątkowo piękne w
treści Boże i ludzkie.

Na koniec czymże jest nasza niedzielna
Eucharystia, jak nie cotygodniowym ofiaro-
waniem Bogu tego cośmy przeżyli oraz uf-
nym zawierzeniem nieznanego, co nas
w najbliższych dniach czeka. Co niedzielne
nasze ofiarowanie we Mszy św. jest pięk-
nym znakiem naszej dojrzałości chrześcijań-
skiej. Wielka jest głębia święta Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny w życiu codzien-
nym każdego chrześcijanina.

Historia nieszczęścia „w pigułce”

Przytoczone tu słowa Prymasa 1000-
lecia wygłoszone w odpowiedzi na wpro-
wadzenie w okresie największego terroru
stalinowskiego tzw. ustawy aborcyjnej –
haniebnego aktu zezwalającego zabijać
dzieci poczęte. Dzisiaj szczególnie jest czas
ku temu, aby przywołać przysięgę złożo-
ną u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej. Po-
mimo, że zbrodnicza ustawa została uchy-
lona przed dziesięcioma laty, wciąż na nowo
ponawiane są zgrupowane ataki sił zła, dą-

żące do przywrócenia nieograniczonego pra-
wa do zabijania istot najbardziej bezbronnych.

Znany jest fakt z ostatnich tygodni, kiedy
to obecnie rządząca partia zapragnęła przy-
spieszyć proces legislacyjny projektu usta-
wy, otwierający możliwość legalnego doko-
nywania aborcji. Szef polskiego rządu, od-
dając w Rzymie „hołd obrońcy rodziny
i człowieka” z okazji rocznicy pontyfikatu,
miał w zanadrzu i powyższy prezent. Kto

Ks. Proboszcz

„... Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi
w Żłobek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć
będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, również mężnie jak ojcowie nasi
walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną.

Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym...”
28 sierpnia 1956 r.

(ciąg dalszy na str. 7)

Z jasnogórskich ślubów narodu polskiego:


