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Młodzież pisze na Ledni-
cę „Księgę spotkania z Mi-
łością”

„KSIĘGA SPOTKANIA
Z MIŁOŚCIĄ - Chrystusem
i bliźnim” będzie swoistą

kroniką tegorocznego spotkania młodych
na Lednicy. Do l maja wybierający się na
Lednicę mogą opisać na specjalnych kar-
tach swoje spotkanie z Chrystusem - Mi-
łością.

Główną treścią ósmego już spotkania na
Polach Lednickich będzie bowiem 21 roz-
dział z Ewangelii wg św. Jana, o obfitym
połowie ryb i o egzaminie, jaki Pan Jezus
uczynił świętemu Piotrowi, pytając, czy Go
miłuje - wyjaśnia o. Jan Góra OP.

- To przecież jedno z najważniejszych
spotkań w waszym życiu, bo właśnie tego
dnia zostaliście pochwyceni w sieć Chry-
stusa - zachęca młodych do opisania oso-
bistego spotkania z Chrystusem o. Góra.
Karty lednickiej Księgi Spotkania mają mieć
wymiary 100 cm x 70 cm. Karty można
przysyłać na adres poznańskiego duszpa-
sterstwa akademickiego prowadzonego
przez dominikanów.

Uwaga! LEDNICA
VIII Spotkanie Mło-

dzieży nad Jeziorem
Lednickim organizowa-
ne jest, jak co roku,
w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świę-
tego, która w 2004 r. przypada 29 maja.

W pierwszej części spotkania zatytuło-
wanej „Sieci”, z przywiezionych przez piel-
grzymów kawałków sznurka lub też frag-
mentów sieci ma powstać „ludzka sieć”.
Na Lednicę rybacy z Jastarni przywiozą
także gigantyczne sieci, które zanurzą
w wodzie jeziora. Piekarze z całej Polski
upieką chleby w kształcie ryby, które staną
się symbolem obfitego połowu bowiem
w drugiej części spotkania o.Góra planuje
ogniska i wspólny posiłek.

Podobnie jak przed kilku laty, uczestnicy
spotkania otrzymają lednickie pierścienie.
Po specjalnym przesłaniu skierowanym
przez Jana Pawła II usłyszą niczym
św. Piotr trzy pytania Chrystusa: Czy ko-
chasz? Czy kochasz Mnie? Czy kochasz Mnie
bardziej?

Jak co roku, spotkanie zakończy się nad
ranem przejściem przez symboliczną Bra-
mę III Tysiąclecia.

Pomysłowa Droga Krzyżowa
Pani katechetka Ewa Chmura zapropo-

nowała, aby tegorocznym Drogom Krzy-
żowym dla dzieci towarzyszył ewangelicz-
ny świadek umęczonej drogi naszego Zba-
wiciela. I tak w piątek po Popielcu Maryja

mówiła o stacjach umęczonego swego Syna.
W następne piątki o dźwigającym krzyż Je-
zusie będą mówili Szymon z Cyreny, Wero-
nika, Płaczące Niewiasty, Jan, Nikodem,
Żołnierze. Z pewnością będzie to świeże
spojrzenie na tradycyjną Drogę Krzyżową.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłazcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Zaczynam od siebie

Gdy byłem młody, modliłem się do Boga słowami:
„Panie, daj mi siłę, abym zdołał przemienić świat.”

Gdy osiągnąłem wiek średni, uświadomiłem sobie, że nikogo nie przemieniłem
i wtedy prosiłem:

„Mój Boże, obdarz mnie łaską, abym zdołał przemienić przynajmniej moją rodzinę”.
Teraz jestem już stary i tylko powtarzam:

„Panie obdarz mnie łaską, abym zdołał przemienić samego siebie”.

Szkoda, że tak nie modliłem się od samego początku
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Dokumentacja wszystkich cudownych
uzdrowień w Lourdes została opubliko-
wana nakładem włoskiego Wydawnic-
twa św. Pawła. Z książki „Lekarz w ob-
liczu cudów” wynika, że od początku
objawień w tym francuskim sanktuarium
w Pirenejach 11 lutego 1858 r. do na-

Cudowne uzdrowienia w Lourdes szych czasów Kościół katolicki uznał oficjal-
nie 67 cudów i ok. 7 tys. uzdrowień niedają-
cych się wyjaśnić naukowo.

Praca jest dziełem Stowarzyszenia Lekarzy
Włoskich, z którymi współdziałał dr Patrick
Thiellier, dyrektor Biura Lekarskiego, działają-
cego w Lourdes, które na bieżąco bada każdy
domniemany przypadek uzdrowienia.

Pomoc kuchni św. Brata Alberta

Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągow i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Młyńska 110. skr. poczt. 52 34-100
Wadowice tel. 823-56-26; 823-46-38
poinformowała naszą parafię o darowiź-
nie wody do użytku kuchni św. Brata Al-
berta, oraz łaźni.

Zestawienie darowizn przekazanych zgod-
nie z UMOWĄ DAROWIZNY z dnia
02.02.2000 r za nieodpłatne dostarczanie wody
dla kuchni św.Brata Alberta i Łaźni dla bez-
domnych przy Parafii Ofiarowania N.M.P. na
osiedlu XX-lecia 1 w Wadowicach za 2003 r.

Data Nr f-ry Kwota darowizny
31.01.2003 1778/03 383,94
31.03.2003 435/03 665,65
30.06.2003 1344/03 658, 30
31.07.2003 2248/03 738,77
30.09.2003 3188/03 754,09
28.11,2003 4238/03 824,56
Razem 4 025,31

Imieniem obdarowanej parafii, kierującej kuchnią św. Brata wyrażam serdeczne Bóg zapłać
Wadowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Ks. Proboszcz Jakub Gil

Nabożeństwo Gorzkich Żali
Postarajmy się, aby w tym roku choć raz na Gorzkich Żalach były dzieci ze szkół podsta-

wowych oraz młodzież z gimnazjum i szkół średnich. Proponujemy kolejne niedziele dla
następujących klas:

I niedziela – kl. O i I Szkoły Podstawowej , oraz klasy I gimnazjum
II niedziela – kl. II SP oraz II gimnazjum
III niedziela – kl. III SP oraz III gimnazjum
IV niedziela – kl. IV SP oraz klasy I szkół średnich
V niedziela – kl. V SP oraz klasy II szkół średnich
VI niedziela – kl. VI SP oraz klasy III szkół średnich

Pan nasz Jezus Chrystus, chociaż jest bez grzechu, to dobrowolnie udaje się na pustynię,
aby tam przez czterdzieści dni i nocy modlić się i pościć, będąc kuszonym przez szatana. W ten
sposób daje nam przykład, jak mamy pokonać złego ducha. Naśladujmy Jezusa w walce
z pokusami, abyśmy przez post, modlitwę i jałmużnę wzmocnili nasze duchowe siły i dzięki
łasce otrzymanej od Boga byli gotowi przeciwstawiać się szatanowi.

Wymiana pokrycia dachu
W ostatnich dniach otrzymaliśmy pismo z

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Krakowie, które jest odpowiedzią na na-
sze podanie, iż nie wnoszą zastrzeżeń do po-
krycia dachu kościoła blachą miedzianą. Jed-
nocześnie informują, że na powyższy zakres

prac niezbędne jest uzyskanie zezwolenia
konserwatorskiego. W tym celu należy wy-
stąpić z wnioskiem, załączając program prac,
dane osobowe wykonawcy, inspektora nadzo-
ru, lub kierownika budowy, uprawnionych do
prowadzenia prac w obiektach zabytkowych.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓ-
RZONEGO PRAWA
Pwt 26, 4-10
Wyznanie wiary ludu wybranego

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słwoem,
które pochodzi z ust Bożych.EWANGELIA:

Łk 4, 1-13

Oto słowo Pańskie

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Du-
chu na pustyni, gdzie był kuszony przez dia-
bła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie
poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli
jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie-
niowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział
mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chle-
bem żyje człowiek”». Wówczas wyprowadził
Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili
wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do
Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je
odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i

oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu służyć będziesz”». Zaprowadził Go
też do Jerozolimy, postawił na narożniku świą-
tyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem na-
pisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie,
żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o ka-
mień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedzia-
no: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego”». Gdy diabeł dokończył całego
kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  1 marca
   6.00 Śp. Jacek Rokitka
   6.30 Śp. Maria  Pływacz i mąż Michał
  7.00 Śp. Edward Augustyniak
  7.30 Śp. Helena i Józef Zątek
  8.00 Śp. Jan Lekki i Aniela Kocjan
12.00 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Śp. Roman Rzemieniec

Śp. Eugeniusz Michałek

Wtorek  2 marca
  6.00

  6.30 Śp. Jacek Rokitka
  7.00 Śp. Alojzy Tomula i Julian Frączek
  7.30 Śp. Roman Rzemieniec

Śp. Józefa Brańka
  8.00 Śp. Jan, Honorata, Józef i Franciszek
12.00 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Śp. Zofia i Walerian Gąsior

Śp. Zofia i Walerian Gąsior

Środa  3 marca
 6.00 Śp. Jan Bogacz
 6.30 Śp. Jacek Rokitka
 7.00 Śp. Roman Rzemieniec
 7.30 Śp. Bronisław Pacut
  8.00 Śp. Antoni Mazur
12.00 Śp. Larisa Pihowicz
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych  próśb i podziękowań

Czwartek  4 marca
  6.00 Śp. Józefa Brańka
  6.30 Śp. Jacek Rokitka
  7.00 Śp. Antoni Mazur
  7.30 Śp. Roman Rzemieniec
  8.00 O bł. Boże dla Kazimiery
12.00 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Śp. Kazimierz Woźniak

Śp. Kazimierz Błachut
Śp. Władysław Witek

Piątek 5 marca
  6.00 Śp. Roman Rzemieniec
  6.30 Śp. Józefa Brańka
  7.00 W intencji Bogu wiadomej
  7.30 Śp. Katarzyna Rzycka
  8.00

12.00 Śp. Stanisław Czaicki - 12 r.śm.
18.00 Śp. Jan Kazimierz Korzeniowski

Śp. Józefa Łopata
Śp. Jacek Rokitka

 Sobota  6  marca
  6.00 Śp. Józefa Brańka
  6.30 Śp. Antoni Mazur
  7.00 Za zmarłych z rodziny Tobiczyk
  7.30 Śp. Roman Rzemieniec
  8.00 W int. Rycerstwa Niepokalanej

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł.
Boże w 90 r. ur. Marii Bryndza

12.00 Śp. Larisa Pihowicz
18.00 Śp. Aniela i Stefan Garus

Śp. Jadwiga Targosz - 1 r.śm.

Niedziela  7 marca
   6.00 Śp. Bronisław Łopata
   7.30 Śp. Honorata, Aleksander, Tadeusz

Miarka, żona Rozalia i syn Jan
  9.00 Śp. Dominika Madej

Śp. Józefa Brańka
10.30 Śp. Ryszard Malec
12.00 Śp. Karolina Maga
13.15 Śp. Chrzty
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Roman Rzemieniec
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/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 29.02.2004
Ogłoszenia parafialne

1. W okresie Wielkiego Postu w piątki
odprawiamy Drogę Krzyżową: dla doro-
słych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz.
16.45, a dla młodzieży o godz. 18.30. Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy
codziennie po Mszy Św. o godz. 8.00, 12.00
oraz 15.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali
odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.
Kazania pasyjne wygłasza ks. Jan Jarco.
Zachęcamy wiernych do udziału w tych po-
kutnych nabożeństwach.

2. Jutro, we wtorek i w środę, w kuchni
św. Brata Alberta na Os. XX-lecia, o godz.
10.30 urządzamy spotkania rekolekcyjne dla
osób bezdomnych i biednych. Zaintereso-
wane osoby prosimy o udział w tych spo-
tkaniach.

3. W środę na nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o dobre przeżycie rekolekcji
wielkopostnych. Obowiązkiem każdego ka-
tolika jest uczestniczenie w rekolekcjach
wielkopostnych. Prosimy o udział doro-
słych, młodzież i dzieci.

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

5. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
oraz po południu od 16.00 do 18.30. W tym

dniu Honorowa Straż Serca Bożego popro-
wadzi Drogę Krzyżową o godz. 8.30.

6. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewają się potomstwa, jak również
członków Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych i starszych z
Sakramentami Świętymi.

7. 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.

8. W przyszłą niedzielę na godz. 16.00
zapraszamy na spotkanie członków Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej.

9. Zbiórka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest zakup blachy miedzianej potrzeb-
nej na pokrycie dachu naszej bazyliki. Bóg
zapałać za złożone ofiary.

10. Przez cały miesiąc marzec poświę-
cony św. Józefowi po mszy św. o godz.
7.30 odmawiamy litanie do św. Józefa.

11. Od przyszłej niedzieli w naszej pa-
rafii odbywa się przygotowanie dla narze-
czonych w kaplicy domu parafialnego o
godz.15.00.

12. Święci tego tygodnia: w czwartek –
święto św. Kazimierza Królewicza, Patrona
Archidiecezji Krakowskiej.

Dom Ojca
Ilekroć razy Jezus mówi o niebie, to najczę-

ściej używa słów Dom Ojca. Przez to chce
podkreślić wszelkie dobro i piękno, jakie
związane jest z bardzo dobrym ojcem. War-
tość ojca jest zawsze nie do przecenienia.

Czym częściej przybywam do Watykanu,

tym bardziej uświadamiam sobie, że jest on
dla mnie Domem Ojca. Ojciec ten nosi imię
Jan Paweł II. Mówimy Święty Ojciec. Z du-
żym niepokojem i ogromnym przejęciem
czekam na wizytę u Papieża. Gdy dowiaduję
się, że mam być w Dzień Matki Bożej Lurdz-
kiej – 11 lutego – na obiedzie,
a następnie w niedzielę 15 lutego na kolacji,

Dar
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Krakowie przyznał zabytkowej bazylice
w Wadowicach 30 tys. zł. na renowację
ołtarza Bożego Miłosierdzia. Dotacja ta, za
którą parafia jest wdzięczna, zobowiązuje
społeczność wierzących naszej parafii do
wyremontowania ołtarza Serca Bożego. Jest
to tzw. dotacja wiązana. Przychodzą dar-
mowe pieniądze na robotę jednego ołtarza,
ale parafia musi złożyć na odnowienie dru-
giego. (ciąg dalszy na str.4)
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chodzę bardzo podekscytowany. Pytanie
w jakiej kondycji jest Papież nie opuszcza
mnie. Co mam przekazać Ojcu Świętemu?
Pełny napływ myśli. Wyjeżdżając windą wraz
z ks. infułatem Januszem Bielańskim z Wa-
welu, oraz ks. Janem Gwizdoniem – probosz-
czem z Czyżyn – z radością patrzymy na sie-
bie. Na korytarzu, który prowadzi do aparta-
mentów papieskich, przyłącza się do nas ks.
prałat Mieczysław Niepsuj – dyrektor Pol-
skiego Domu na Via Casia w Rzymie. Wszyst-
kich nas serdecznie wita ks. arcybiskup Sta-
nisław Dziwisz. On nas prowadzi do jadalni,
w której już przy stole siedzi Papież. Trema
i niepokój znika. Przyklękamy przed Ojcem
Świętym i całujemy Go w ojcowską dłoń. Od
razu nas poznaje. Jak się masz Kuba? Co tam
słychać w Wadowicach? Ks. arcybiskup wska-
zuje nam miejsca przy stole.

Zauważam, że obok Papieża zasiada arcy-
biskup Stanisław Ryłko. Pochodzi z pobliskie-
go Andrychowa. Spełnia w Watykanie niezwy-
kle ważną rolę. Jest przewodniczącym w kon-
gregacji, która zajmuje się katolikami świec-
kimi. Ta funkcja nominuje Go, aby w najbliż-
szym czasie był podniesiony do rangi kardy-
nała. Zauważam Jego ogromną erudycję oraz
opanowana biegłość kilku języków, a także
wielką znajomość kurii rzymskiej. Doskona-
le zna teren swej pracy. Jest do nas bardzo
przyjaźnie ustosunkowany.

Po lewej stronie Ojca Świętego zasiada
prałat Mieczysław Niepsuj. Prowadzi On już
przez przeszło 10 lat dom dla pielgrzymów
polskich na Via Cassia. Doba kosztuje 30
euro. Na różny sposób pomaga On przyby-
łym z Polski do Rzymu pielgrzymom. Licz-
nie również przybywa tam Polonia z róż-
nych stron świata. W domu tym może jed-
norazowo przebywać 200 pielgrzymów. Dom
ten przed przeszło 20 laty został wykupiony
od pewnego żeńskiego zakonu dzięki zbiór-

kom z Polski i z zagranicy. Spełnia on nie
tylko funkcję hotelową, ale również jest
miejscem twórczej pracy nad pontyfikatem
Jana Pawła II. Specjalni pracownicy – tak
duchowni jak i świeccy – gromadzą i utrwa-
lają różne materiały spisane w różnych języ-
kach na temat naszego Papieża. W dużych
pomieszczeniach tego domu znajdują się
skatalogowane różnorakie zapisy z ćwierć-
wiecza pontyfikatu Jana Pawła II. Jest to
żmudna, benedyktyńska praca, o której mało
kto wie. Trzeba tam być i zobaczyć, żeby choć
w części poznać ile się pisze na temat tego
pontyfikatu w różnych krajach. Również
w Domu Polskim po korytarzach i w maga-
zynie umieszczonych jest wiele darów, któ-
re otrzymywał Ojciec Święty w związku ze
102 pielgrzymkami w różnych częściach
świata. Dom ten jest piękną cząstką Polski
na ziemi włoskiej.

Patrząc na stół papieski zauważam, że ks.
arcybiskup siada przy jednym boku, a naprze-
ciwko niego jest drugi sekretarz Ojca Świę-
tego ks. prałat Mieczysław Mokrzycki. Jest
to kapłan diecezji lwowskiej na Ukrainie.
Szczupły, nienarzucający, a jednocześnie
obecny wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.

Naprzeciwko Ojca Świętego Monsignor
Dziwisz usadza ks. Gwizdonia, ks. Bielań-
skiego i mnie. Zauważam na stole piękny
wieniec żywych kwiatów. Zastawa z her-
bami papieskimi. Kamerdyner podaje przy-
stawki do obiadu, a następnie właściwy
obiad. Gdy ciekawi pytają się mnie cośmy
jedli, to mam trudności z odpowiedzeniem.
Przy tym stole mało zwraca się uwagi na
to, co się je - natomiast skupia się na roz-
mowie. Po raz kolejny zauważam jak cha-
ryzmatyczna osobowość Ojca Świętego zbli-
ża do siebie ludzi. Ma tę niezwykłą umiejęt-
ność wciągania do dialogu poszczególnych
biesiadników. Każdy dostaje swoją porcje do
jedzenia, ale i każdy ma swój czas do mó-

wienia. Nie jest tak, że jeden zdominuje do
tego stopnia, że wszyscy muszą milczeć.
Ojciec Święty więcej pyta i bardzo dużo słu-
cha. Zasłuchany jest nasz Papież, gdy opo-
wiadam Mu o współczesnych Wadowicach,
o ich obecnych problemach. Słyszę jak Oj-
ciec Święty przerywa mi mówiąc, ile to już
lat upłynęło od roku 1938, gdy wyszedłem
z Wadowic. Dopowiadam – prawie 66 lat.
Namiestnik Chrystusa uśmiechnął się do
mnie i mówi: „Kuba, ja tam jestem codzien-
nie moją modlitwą i myślami”.

Miło nam usłyszeć z ust Ojca Świętego
Jego oświadczenie, że z księżmi krakowski-

mi to zawsze Mu dobrze przebywać. Dużo cie-
kawych spraw wnoszą w Watykan.

Czas w towarzystwie tak niezwykłego Do-
mownika bardzo szybko ucieka. Ks. ar-
cybiskup daje znak zakończenia. Po modli-
twie podchodzimy do Ojca Świętego i że-
gnamy się z Nim, a On mówi: „Do zobacze-
nia. Znów się spotkamy.” Staram się spoty-
kać się codziennie z Ojcem Świętym w mo-
ich kapłańskich modlitwach. W ten sposób
chcę wyrazić wdzięczność, za łaskę blisko-
ści z Widzialną Głową Kościoła.

W dniu 16 lutego br. odbyło się, jak co
miesiąc, zebranie członków Akcji Katolic-
kiej. Nieobecnego tym razem ks. Prałata
zastępował na zebraniu ks. Artur.

Z-ca prezesa Akcji Katolickiej P. Stani-
sław Potoczny w ramach programowego śle-
dzenia działań i wystąpień Ojca Świętego
przygotował obszerną informację na ten te-
mat korzystając z materiału zamieszczone-
go w „Kronice Watykan 2004”. Zwrócił
m.in. uwagę na to, że Jan Paweł II był dla
Włochów w ubiegłym roku najpopularniej-
szą osobistością polityki międzynarodowej.
Według nieoficjalnych doniesień Ojciec
Święty ma w 2004 roku odwiedzić jeszcze
Austrię, Szwajcarię, Polskę i Francję.

Tematem katechezy Jana Pawła II
w dniu 14 stycznia br. w auli Pawła VI było
dobrowolne cierpienie Chrystusa będącego

dla nas wzorem do naśladowania. Ks. Artur
zwrócił uwagę na to, że w tym roku w naszej
diecezji program oparty jest na zagadnieniach
związanych z rokiem eucharystycznym, a więc
wszystkie grupy działające w naszej parafii
będą rozwijały cykl eucharystyczny. Podkre-
ślił konieczność rozwijania osobistej roli każ-
dego człowieka we mszy św

Powiedział, że każdy z obecnych na mszy
św. jest kapłanem w sensie kapłaństwa po-
wszechnego, a eucharystia powinna być prze-
życiem osobistym angażującym serce w mo-
dlitwę.

Zebrani wysłuchali wypowiedź ks. Artura
z dużym zainteresowaniem. Ustalono udział
członków Akcji katolickiej w adoracji Naj-
świętszego Sakramentu we wtorek 24 lutego
o godz. 13.00.

Osobiste przeżycie Eucharystii

Barbara Płuska

(ciąg dalszy ze str. 3)

Duchowy Dar na urodziny dla Ojca Śwętego Jana Pawła II
Wielki Post jest szczególnym okresem przylgnięcia do Jezusa Cierpiącego i wytężonym cza-

sem duchowej i wewnętrznej pracy nad sobą. Czynimy wielkopostne akty pokutne i podejmuje-
my postanowienia. Jednym z postanowień może być podjęcie Duchowego Daru dla Ojca Świę-
tego wyrażone modlitwą, abstynencją, umartwieniem... Wpisu do Księgi Duchowego Daru można
dokonać w bazylice przy kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


