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Opłatek seniorów
W poniedziałek 19 stycz-

nia w Wadowickim Domu
Kultury przeżyliśmy spotka-
nie opłatkowe z emerytami

naszej ziemi. Przy tej okazji uświadomili-
śmy sobie, że młode pokolenie żyje często
dzięki emeryturom ludzi starszych. Poma-
gając młodym materialnie musimy pamię-
tać, że pokolenie starszych ubogaca mło-
dych doświadczeniem przeżytych lat, żywą
wiarą, a także wielkim patriotyzmem. Oby
nasze babcie i dziadkowie, którzy czasami
nie mogą z wnukami dzielić pieniędzy mia-
ły świadomość, iż na dobra duchowe też
jest wielkie zapotrzebowanie. Rodzice mogą
być tak zaaferowani pracą, która daje im i
dzieciom źródło utrzymania, że zapominają
o wychowaniu religijnym swych latorośli.
Dziadkowie w takich wypadkach są ko-
niecznym pogotowiem ratunkowym.

Pokrycie dachu bazyliki
W ostatnich dniach otrzymaliśmy pozwo-

lenie od Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Krakowie na wymianę zniszczo-
nej blachy ocynkowej na blachę miedzianą.
W tym piśmie zaznaczono, że dekarskie
prace musi wykonać firma posiadająca kon-
cesje od konserwatora. Nasz kościół jest
wpisany w rejestr zabytków, stąd wyma-
gana jest realizacja według określonych
przepisów. Również potrzebne jest pozwo-

lenie Wydziału Architek-
tury Starostwa. Pozwo-
lenia uzyskamy. Dużym
jednak problemem jest pozyskanie finan-
sów. To dzieło jest bardzo kosztowne.
Trzeba zmienić i blachę jak również deski,
na których będzie rozścielone pokrycie.
Tona blachy miedzianej kosztuje prawie
14500zł. Potrzebne jest przynajmniej 7 ton
blachy. Jeszcze nie policzono ile kubików
potrzeba desek o grubości 32mm. Czeka
nas wielkie dzieło, ale pobłogosławione
przez Boga, przy pomocy ludzkiej życzli-
wości, jest możliwe do zrealizowania.

Małe spotkanie
W czwartek 22 stycznia Sekcja Parafial-

nej Rady Duszpasterskiej pod kierownic-
twem P. Marii Zadora, przeprowadziła 3-
godzinne sympatyczne spotkanie z 25
dziećmi naszej parafii. Również podobne
spotkania sekcja ta przeprowadziła w po-
niedziałek i czwartek, 26 i 29 stycznia. Bar-
dzo dziękuję za te znaki – może niewielkie
– żywotności Rady Duszpasterskiej.

Betlejem Polskie
W piątek 30 stycznia 30-osobowa grupa

uczestniczyła w pięknie zrealizowanej sztu-
ce L. Rydla „Betlejem Polskie” w Teatrze
Ludowym w Nowej Hucie. Dzięki tej para-
fialnej inicjatywie mogliśmy się zapoznać z
religią sztuka wystawioną przez profesjo-
nalnych aktorów.

Wartość uśmiechu

Uśmiech nic nie kosztuje,
a przynosi wielkie zyski.
Ubogaca tego, kto został nim obdarowany,
nie zubożając tego, kto nim obdarza.
Trwa jedynie przez krótką chwilę,
ale wspomnienie o nim
pozostaje niekiedy na wieki.

Śmiej się często!

Nasze sprawy

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłazcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
JEREMIASZA
Jr 1, 4-5.17-19
Powołanie proroka

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 31-13,13
Hymn o miłości

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

EWANGELIA:
Łk 4, 21-30

Oto słowo Pańskie
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Jan Paweł II ochrzcił osobiście prawie półtora tysiąca osób
W ciągu 25 lat pontyfikatu Jan Paweł

II ochrzcił osobiście 1494 osoby, w tym
686 dzieci i 808 dorosłych. Tradycyjnie
obrzęd ten odbywał się w Niedzielę
Chrztu Pańskiego, oraz w Wielką Sobo-
tę, a także przy innych okazjach w ciągu
całego roku kościelnego. W tym roku po
raz pierwszy od początku pontyfikatu
w tę styczniową niedzielę Ojciec Święty
nie udzielił tego sakramentu.

Pierwszy obrzęd chrztu, któremu prze-
wodniczył Papież, odbył się w Wielką
Sobotę, w Wigilię Paschalną, 14 kwiet-
nia 1979 w Bazylice św. Piotra, a sakra-
ment przyjęło wówczas 11 osób. Ponie-
waż były to osoby w wieku dojrzałym,
a nie małe dzieci, Papież udzielił im tak-
że dwóch pozostałych sakramentów ini-
cjacji chrześcijańskiej: Komunii św.
i bierzmowania. Pierwszy chrzest dziec-
ka odbył się w Castel Gandolfo 11 sierp-
nia tegoż roku.

Po raz pierwszy w Niedzielę Chrztu
Pańskiego Ojciec Święty ochrzcił 9 dzieci
11 stycznia 1981 w Kaplicy Paulińskiej
przylegającej do Kaplicy Sykstyńskiej
w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Od
tego czasu przyjął się zwyczaj udziela-
nia pierwszego sakramentu w tę wła-
śnie niedzielę, niezależnie od ewentual-
nych innych dat w ciągu roku. Najczę-
ściej działo się to w Kaplicy Sykstyńskiej
(po raz pierwszy 9 stycznia 1983 - 20
dzieci) - łącznie 12 razy, ponadto, w ogó-
le zaś najwięcej Papież chrzcił ludzi
w Bazylice św. Piotra w Wigilię Paschal-
ną - 24 razy i raz na Placu św. Piotra
w 1984.

Chrzty „papieskie” odbywały się też poza
Watykanem i Rzymem: po raz pierwszy na-
stąpiło to 8 maja 1980 w stolicy Ghany -
Akrze, gdzie w czasie swej podróży do Afryki
Ojciec Święty przyjął do społeczności Kościoła
10 osób. Również podczas kilku następnych
wyjazdów zagranicznych chrzcił w różnych
krajach, np. w 1981 w Nagasaki - 77 osób,
w Onitshy (Nigeria, 1982) - 31, Londynie
(1982) - 4, Kwangdżu (Korea Płd., 1984) -
72, w Garoua (Kamerun, 1985) - prawie sto
osób, w Seulu (1989) - 12 oraz w Wilnie
(1993) i w Paryżu (1997) - po 10 osób. Szcze-
gólną wymowę miał ten obrzęd w stolicy Fran-
cji, odbywał się bowiem w czasie XII Świato-
wego Dnia Młodzieży, w obecności setek ty-
sięcy młodych ludzi z całego świata, a sakra-
ment przyjęli członkowie różnych narodów.
Towarzyszyło temu, jak w innych tego rodza-
ju ceremoniach, przyjęcie także dwóch innych
sakramentów: Komunii i bierzmowania.

Cały obrzęd ma wymowę głęboko sym-
boliczną nie tylko z czysto liturgicznego punk-
tu widzenia jako wprowadzenie danej osoby
do społeczności wiernych, ale także jako prze-
jaw powszechności Kościoła, który obejmuje
cały świat. Po raz ostatni, jak dotychczas, Pa-
pież osobiście ochrzcił 7 osób w Wielką So-
botę 19 kwietnia ub.r. w bazylice św. Piotra;
wcześniej w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 12
stycznia 2003, udzielił tego sakramentu
w Kaplicy Sykstyńskiej 22 dzieciom z 3 kra-
jów, w tym także z Polski.

Tego roku w Niedzielę Chrztu Pańskiego,
nie było publicznego chrztu pod prze-
wodnictwem Ojca Świętego ani w Kaplicy
Sykstyńskiej, ani w żadnym innym miejscu
w Watykanie. 

(Wiadomości KAI Nr3/2004)

Jezus odrzucony w Nazarecie
W Nazarecie w synagodze, po

czytaniu z proroctwa Izajasza, Je-
zus powiedział: «Dziś spełniły się
te słowa Pisma, któreście słyszeli».
A wszyscy przyświadczali Mu i dzi-
wili się pełnym wdzięku słowom,
które płynęły z ust Jego. I mówili:
«Czyż nie jest to synJózefa?».

Wtedy rzekł do nich: «Z pewno-
ścią powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu,
ulecz samego siebie”; dokonajże i tu
w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się,
jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».

I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: Ża-
den prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza,

kiedy niebo pozostawało zamknięte
przez trzy lata i sześć miesięcy, także
wielki głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie został
posłany, tylko do owej wdowy w Sa-
repcie Sydońskiej. I wielu trędowa-
tych było w Izraelu za proroka Eli-
zeusza, a żaden z nich nie został
oczyszczony, tylko Syryjczyk Na-

aman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unie-

śli się gniewem. Porwali się z miejsca, wy-
rzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok
góry, na której ich miasto było zbudowane,
aby Go strącić. On jednak przeszedłszy po-
śród nich oddalił się.

Nauczanie Jezusa w synagodze w Nazarecie spotkało się z niedowierzaniem ze strony roda-
ków. Oni wciąż widzieli w Nim tylko syna cieśli. Nie rozpoznali w Nim obiecanego Mesja-
sza, na którym wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroków. Dlatego uważają Jezusa
za bluźniercę i chcą Go zabić. Czy i my, tak jak mieszkańcy Nazaretu, nie zatrzymujemy się

tylko na tym co zewnętrzne, zamiast dostrzegać w Jezusie naszego Zbawiciela?

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN W lutym swój Roczek obchodzą:

Dominika Głód
Robert Adrian Fedorow
Zuzanna Aleksandra Ryczko

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Paulina Barbara Wełna
Maciej Brańka
Klaudia Anna Niewęgłowska
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  2 lutego
  6.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
  7.00 W podziękowaniu za ukończone studia
  8.00 Śp. Edward Augustyniak

Śp. Maria Tabak
10.00 Śp. Marian, Józef i Anastazja
12.00 Śp. Maria Putyra
16.00 Śp. Franciszek Bucki
18.00 Śp. Maria Kalicińska

Śp. Marian Grudniewski

Wtorek  3 lutego
  6.00 Śp. Bronisław Pacut
  6.30 Śp. Edward Augustyniak
  7.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
  7.30 Śp. Dominika Madej
  8.00 Śp. Maria Kalicińska
12.00 Śp. Franciszek Bucki
18.00 Śp. Karolina Maga

Śp. Marian Grudniewski

Środa  4 lutego
   6.00 Śp. Michalina Link
  6.30 Śp. Bronisław Pacut
  7.00 Śp. Karolina Maga
  7.30 Śp. Dominika Madej
  8.00 Śp. Edward Augustyniak
12.00 Śp. Maria Kalicińska
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych  próśb i podziękowań

Czwartek 5 lutego
  6.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
  6.30 Śp. Agata Jurczak-Kordek w dniu imienin
  7.00 Śp. Edward Augustyniak
  7.30 Śp. Jan Sikora - 9 r.śm.
  8.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii w dniu imienin
12.00 Śp. Dominika Madej
18.00 Śp. Franciszek Bucki

Śp. Marian Grudniewski

Piątek 6 lutego
  6.00 Śp.  Edward Augustyniak
  6.30 Śp. Zbigniew Pietruszka
  7.00 Śp. Franciszek Bucki

O zdrowie i bł. Boże dla córki
  7.30 Śp. Maria i Bolesław z rodzicami
  8.00 Wynagradzająca za grzechy nasze i całego świata
12.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
16.30 Śp. Mieczysław i Tadeusz
18.00 Śp. Dominika Madej

Śp. Emilia Brzukała - r.śm.

 Sobota  7 lutego
  6.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
  6.30 Śp. Dominika Madej
  7.00 Śp. Edward Augustyniak
  7.30 Śp. Franciszek Bucki
  8.00 O bł. Boże dla członków Rycerstwa
12.00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania i Zofia
18.00 Śp. Maria Kalicińska

Śp. Marian Grudniewski

Niedziela  8 lutego
   6.00 Śp. Dominika Madej
  7.30 Śp. Edward Augustyniak

O bł. Boże dla Róż Różańcowych
  9.00 Śp. Jan Gołąb, Franciszek Sośnicki
10.30 O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Lubczyńskich
12.00 Śp. Mieczysław Kłobuch - 16 r.śm.
13.15 Roczki
18.00 Śp. Maria Kalicińska

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.02.2004

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

1. Dzisiaj po mszach św. odprawiamy ad-
orację Najśw. Sakramentu. O godz. 17.30
odśpiewamy Nieszpory.

2.W poniedziałek jest Święto Ofiarowa-
nia Pańskiego zwane u nas Świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Msze św. odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00. Na każdej z nich poświęcamy grom-
nice. Prosimy tak zabezpieczyć świece by
nie rozlewać wosku po ławkach i posadz-
ce. Gromnice można nabywać w zakrystii.
Gromnica jest symbolem Pana Jezusa i Jego
Matki. Jest znakiem ochrony przed nieszczę-
ściami. Gdy burze szaleją, gdy śmierć się
zbliża – świecimy gromnice i modlimy się.
Przypominamy wiernym, że wszystkie Sa-
kramenty Święte są dla osób żywych. Rów-
nież Sakrament Chorych jest przeznaczony
dla człowieka żywego, który poważnie cho-
ruje. Nie jest On konieczny do zbawienia.
Pomaga choremu w znoszeniu krzyża cier-
pienia, a czasami przywraca zdrowie. Nie
ma sensu prosić księdza, by przyszedł
z olejami świętymi i udzielił namaszczenia
chorych temu, który już umarł. Dla zmar-
łych Kościół przeznacza obrzędy pogrze-
bowe oraz inne modlitwy.

3. Święto Ofiarowania Pańskiego – z woli
Ojca Świętego – jest dniem modlitw za oso-
by konsekrowane – za siostry i braci zakon-
nych. W tym dniu będzie zbiórka przy ko-
ściele na rzecz zakonów kontemplacyjnych.

4. W środę na Nowennie do MB Nieusta-
jącej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modlimy
się za rodziny, w których ktoś choruje.

5. W pierwszy czwartek na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się o powołania ka-
płańskie i zakonne.

6. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30 oraz
po południu od 16.00 do 18.30. Msza św.
dla dzieci będzie o godz. 16.30. W tym dniu
Honorowa Straż Serca Bożego poprowa-
dzi Godzinę Świętą od godz. 8.30.

7. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy spo-
dziewają się potomstwa, jak również człon-
ków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu
nawiedzamy chorych i starszych z Sakra-
mentami Świętymi.

8. Młodzież gimnazjalną zapraszamy na
przygotowanie do bierzmowania w sobo-
tę. Z klasy pierwszej na godzinę 10.00,
a z klasy drugiej na godzinę 11.00.

9. Zmianka Różańcowa w przyszłą nie-
dzielę będzie po Mszy Św. o godz. 7.30.

10. W Domu Katolickim powstało Cen-
trum dla Bezrobotnych pod nazwą Kolping-
Praca. Biuro to czynne jest od poniedziałku
do piątku w godz. od 8 – 16. Pragnie poma-
gać wszystkim tym, którzy nie mają pracy,
a także tym, którzy oferują miejsca pracy.

11. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczen-
nika, w czwartek – wspomnienie św. Aga-
ty, dziewicy i męczennicy, w piątek – wspo-
mnienie świętych męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wiecznościPogrzeb Śp. Bronisław Pacut, ur. 1946 r., zam. Sadowa
Śp. Michalina Link, ur. 1934 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Bronisław Łopata, ur. 1941 r., zam. Os. XX-lecia
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Co zauważyłem na kolędzie?
Nasza parafia jest wyjątkowa pod różny-

mi względami. Ma bardzo bogatą historię.
Pochodzi z niej nasz Ukochany Papież Jan
Paweł II. Bóg obdarzył Go bardzo długim
pontyfikatem, także i po to, żeby ludzie
z wielu stron świata mogli zapoznać się
z Wadowicami. Przyjeżdżają tutaj w różnych
porach roku. I z Polski i ze świata. Chcą
poznać korzenie Ojca Świętego. Stąpać po
Jego ojcowiźnie. Czym dłużej nasz Najwięk-
szy Rodak kieruje Kościołem, tym bardziej
wzrasta w nas świadomość jak wielką ła-
ską obdarzył Bóg to miejsce, w którym ży-
jemy. Mobilizuje On nas do tym większej
miłości do Widzialnej Głowy Kościoła,
a także do całej Jego Wspólnoty. Zachęca
nas, byśmy realizowali nauczanie papieskie
w życiu prywatnym i społecznym. Gdzie
jak gdzie, ale w Wadowicach muszą być bar-
dzo czytelne znaki niezwykłego pontyfika-
tu Jana Pawła II. Wiele w tym kierunku ro-
bimy, ale jeszcze więcej mamy do zrobienia.

Niezwykłość naszej parafii polega rów-
nież na tym, że chociaż położona ona jest
w małym miasteczku, to jednak nosi cechy
parafii wielkomiejskiej. Tak jak w wielkim
polskim mieście, np. w Krakowie, kościo-
łów jest dużo i parafie krakowskie oprócz
swego głównego kościoła maja jeszcze kil-
ka innych. Również w naszej parafii Ofia-
rowania Najśw. Maryi Panny jest nie tylko
bazylika, ale również bardzo blisko jest na
Karmel, do Nazaretu, na Kopiec, do św. Pio-
tra, a także do ss. Albertynek. Dla bardzo
wielu naszych parafian po drodze są tamte
kościoły czy kaplice. Nie tylko odległość gra
tu rolę, ale jeszcze bardziej przyzwyczaje-
nie. To słowo przyzwyczajenie, czy też na-
wyk, w życiu religijnym ma bardzo duże
znaczenie. Przyzwyczajam się do określo-
nego kościoła, miejsca, a nawet czasu. Ja

mam swoje miejsce w kościele. Gdy stanę
gdzieś indziej, to trudno mi należycie prze-
żyć mszę św. Mam swój czas pójścia na
mszę św. Gdy mi się zdarzy, że w określo-
nej godzinie nie idę na mszę – to nawet już
nie pójdę.

Ponieważ nasz kościół jest jednym z wielu
na terenie naszej parafii, stąd też uczęszcza
na mszę św. w niedziele określona ilość
parafian. Oni również partycypują w cię-
żarach finansowych naszej wspólnoty.

Kościół jest Matką. Mądrą Matką. Wie,
że dorastające dzieci pójdą na swoje. Jed-
nak dom rodzinny przez spędzone tam dzie-
ciństwo i młodość zawsze będą wyjątko-
we. Dorosłe dzieci będą do niego wracały.

W tym duchu trzeba pojmować wyraź-
ne prawo kościelne, które nakłania, by w
kościele parafialnym parafianie przyjmowali
chrzest i bierzmowanie, pierwszą spowiedź
i komunię św., małżeństwo. Ostatnia dro-
ga parafianina również jest z kościoła.

W wadowickiej rzeczywistości, chodząc
w tym roku po kolędzie zauważyłem, jak
bardzo przyjmowanie sakramentów łączy
parafian z kościołem. Na co dzień, w zwy-
kłe niedziele idą tam, gdzie im bliżej i lepiej.
Gdy przychodzą w ich życiu osobistym
podniosłe uroczystości, zawsze zwracają
się do parafii.

Niekiedy doświadczam tu w Wadowi-
cach, jak niektórzy nasi parafianie związani
z innymi kościołami pragną tam przyjąć
sakrament małżeństwa, czy też ochrzcić
swoje dzieci. Nie dziwcie się kochani para-
fianie, że w imię jednoczenia naszej wspól-
noty trudno mi się godzić na przyjmowa-
nie tych sakramentów poza nasza bazyli-
ką, która jest sercem tej wyjątkowej wspól-
noty. Cóż to byłaby za Matka, która nie
chciałaby uczestniczyć w ważnych chwi-
lach swoich dzieci.

Znaczenie święta Matki Boskiej Gromnicznej.
W Polsce od średniowiecza święto Ofia-

rowania Jezusa w świątyni i Oczyszcze-
nia Najświętszej Maryi Panny było obcho-
dzone 2 lutego pod nazwą Matki Boskiej
Gromnicznej.

W 1951 r. święto to zostało zniesione
przez ówczesne władze, a dzień 2 luty stał
się dniem roboczym. Poprzez poświęce-
nie świec chciano podkreślić widzialnym
znakiem wiarę w Chrystusa - światło na
oświecenie pogan.

Poświęcone świece przynoszono do
domu i zapalano w czasie burz i nawałnic,
a także przy konających domownikach
odchodzących do Najwyższego.

Jaki sens ma dzisiejsze święto Matki
Boskiej Gromnicznej-święto światła? To
światło ma dokonać dzieła odtajania świata
zlodowaciałego w egoizmie i nienawiści.

Chrześcijanin, który zadaje sobie trud,
aby zrozumieć innych ludzi poczynając od
najbliższych -  jest światłem.

Chrześcijanin to taki, który nie wypowia-
da gorzkich sł6w krytyki i dezaprobaty wo-
bec innych, umiejący natknąć innych odwa-
gą do spełnienia choćby maleńkiego dobre-
go czynu, czy gestu, jest w ewangelicznym
znaczeniu światłem umieszczonym na
świeczniku. Ten kto posiada mądrość ubo-
giego i człowieka, kt6ry jest , w podeszłym
wieku potrafi go zrozumieć, zatrzymać się,
przy nim, by chwilę z nim porozmawiać albo
posłuchać - jest dla innych światłem. Jest
nim także ten, kto umie przebaczać znajo-
memu, sąsiadowi, krewnemu, a także kole-
dze. Żaden chrześcijanin nie może powiedzie
o sobie, że jest światłem, jeśli nie chce po-
móc innym. Zadanie niesienia światła innym
nie jest łatwe. Trzeba stale, dzień po dniu
dbać o to, by nie zgasło światło zapalone w
dniu Matki Boskiej Gromnicznej.

A jeśliby zgasło - należy je rozpalić na nowo
od wielkiego płomienia, jakim jest Chrystus.

Aleksander Wajdzik

Papież podkreśla związki ze św. Ludwikiem M.Grignion de Montfort

(Wiadomości KAI Nr 3/2004)

Jak wiadomo, mój herb biskupi, motto
Totus tuus zainspirowany został naucza-
niem św. Ludwika Marii Grignion de Mont-
fort (por. Dar i tajemnica, ss. 30-31; Rosa-
rium Virginis Maria e , 15) - napisał Jan
Paweł II w liście do rodziny monfortań-
skiej. Tekst tego dokumentu, napisanego
z okazji 160. rocznicy ukazania się głów-
nego dzieła tego świętego - „Traktatu o
prawdziwym nabożeństwie do Najświęt-
szej Maryi Panny”, ogłoszono w Watyka-
nie 13 stycznia 2004 r.

„Te dwa słowa [Totus tuus – Cały Twój]
wyrażają całkowite przylgnięcie Maryi do
Jezusa: «Tuus totus ego sum, et omnia
mea tua sunt», pisał św. Ludwik Maria; i

tak to tłumaczył: «Jestem cały Twój, a
wszystko, co moje, do Ciebie należy, mój
ukochany Jezu, za sprawą Maryi, Twej świę-
tej Matki» (Traktat... nr 233)” - stwierdza
list papieski. Podkreśla następnie, że naucza-
nie tego Świętego wywarło ogromny wpływ
na pobożność maryjną wielu wiernych i na
moje życie”.

Dokument papieski jest „medytacją na nie-
którymi pismami św. Ludwika Marii, które
pomogą nam w tych trudnych momentach
ożywić naszą nadzieję”. Rozbudowaną ana-
lizę tych tekstów kończy zapewnienie, że
„wraz z Najświętszą Maryją Panną, tym sa-
mym macierzyńskim sercem, Kościół modli
się, ufa wstawia za zbawienie wszystkich
ludzi”.  Ks. Proboszcz


