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Bronisz godności ludzkiej
II Niedziela Zwykła

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

Wrócił do Domu Ojca
Pragniemy tak żyć, abyśmy mogli z Nim spotkać się w niebie u Ciebie, Ojcze

Niebieski. Nasza rodzina postanawia więcej modlić się o rychłą beatyfikację Ojca
Świętego Jana Pawła II i lepiej żyć według Jego nauczania, tu na ziemi, a nie
tylko chwalić się, że to nasz Rodak z Wadowic.

Rodzina Warchał z dziećmi

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

Pogrzeb Śp. Tadeusz Leśniak, ur. 1938 r., zam. ul. Ady Sari
Śp. s. Józefa Agata Sroka, ur. 1914 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. s. Aniela Błoniarz, ur. 1915 r., zam. ul. Lwowska
Śp. Stanisława Studnicka, ur. 05.08.1919 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Mieczysław Michałek, ur. 1930 r., zam. ul. Barska
Śp. Andrzej Gruniew, ur. 1940 r., zam. Os. Piastowskie
Śp. Maria Książek, ur. 1922 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Zofia Ćwiertnia, ur. 1922 r., zam. ul. Podstawie
Śp. Mieczysław Młynarczyk, ur. 1934 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Władysław Spisak, ur. 1924 r., zam. Os. M. Wadowity

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy, we wtorek – wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika,
w środę – wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników z Pratu-
lina, w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,
w piątek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w sobotę – wspomnienie świętych
biskupów Tymoteusza i Tytusa.

Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Klaudia Gruca, córka Roberta i Hanny
Paulina Kowalska, córka Michała i Ewy
Paweł Maga, syn Rafała i Sylwii
Patrycja Groniewska, córka Patrycjusza i Marty
Dorota Rokowska, córka Krzysztofa i Marty
Marzena Rokowska, córka Krzysztofa i Marty
Wiktoria Boba, córka Sebastiana i Moniki
Miłosz Kochman, syn Roberta i Marty
Felicja Kozińska, córka Mariusza i Barbary

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.
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Ołtarz Serca Bożego
Przeszło trzy miesiące rozebrany

w naszej bazylice ołtarz Serca Bożego
przechodził gruntowną konserwacje w
pracowni artystycznej Muzeum Archi-
diecezjalnego w Krakowie. Konserwa-
torzy z pracowni na moje obiekcje, że
zbyt długo trwała praca – wyjaśnili, że
ołtarz ten wymagał wyjątkowo wielkie-
go nakładu pracy, gdyż miał zbyt duże
ubytki swej masy, a także zniszczenia
snycerki ołtarzowej. Bardzo się ucieszy-
łem gdy w pierwszy czwartek miesią-
ca stycznia odnowiony ołtarz zajął swo-
je właściwe miejsce w bazylice. Przy
okazji składania ołtarza zobaczyłem ob-
raz stygmatyzacji św. Franciszka, któ-
ry znajduje się pod głównym obrazem.

Trzeba zaznaczyć, że w naszej bazyli-
ce sześć ołtarzy ma na zmianę po dwa
obrazy. I tak w ołtarzu św. Józefa jest
obraz Matki Bożej Różańcowej. W ołta-
rzu miłosiernego Jezusa znajduje się ob-
raz Matki Bożej Szkaplerznej. U św. An-
toniego jest drugi obraz św. Jana Niepo-
mucena – patrona piekarzy. W ołtarzu
Serca Bożego jest obraz św. Franciszka
otrzymującego stygmaty. W ołtarzu
Ukrzyżowania obraz św. Floriana – pa-
trona strażaków, natomiast w ołtarzu
Chrystusa cierniem ukoronowanego jest
drugi obraz św. Zyty – patronki służą-
cych. Trzeba przypomnieć, że ołtarze Ba-
zyliki Wadowickiej mają tradycje cecho-
we. W przeszłości cechy rzemieślnicze
fundowały obrazy swoich opiekunów.

ks. J.G.

Słowo na niedzielę

J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

Iz 49, 3. 5-6

Sługa Boży światłością całej ziemi 1 Kor 1, 1-3

Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

EWANGELIA:

 Oto słowo Pańskie.

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż,
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie
znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan
dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą,
powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo,
że On jest Synem Bożym.

Refleksje egzegetyczne

II niedziela w ciągu roku, jej czytania
i psalm responsoryjny, są dla wszyst-
kich wezwaniem, aby świadczyć
o Bogu. Zachodzi tutaj pewna ciągłość
myśli z minioną niedzielą Chrztu Pań-
skiego. Otóż do otrzymanej na chrzcie
świętym godności mesjańskiej, obok
funkcji kapłańskiej i królewskiej, zalicza
się funkcję prorocką. Pierwsze czyta-
nie można zinterpretować właśnie
w duchu funkcji prorockiej chrześcija-
nina: ,,(...) ustanowię Cię światłością dla
pogan, aby Moje zbawienie dotarło aż
do krańców ziemi”. Funkcja prorocka
to dawanie świadectwa o Bogu nie tyl-
ko słowem, ale najpierw świętym
życiem. Psalm responsoryjny rozwija tę

myśl: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją
wolę (refren). (...) Radością jest dla mnie
pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje
prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem
Twoją sprawiedliwość w wielkim zgro-
madzeniu”. Funkcją psalmu responsoryj-
nego we Mszy Świętej jest między inny-
mi udzielanie odpowiedzi na usłyszane
słowo Boże. W II niedzieli w ciągu roku
funkcja ta została bardzo starannie uka-
zana. Dalszym krokiem jest jej aplikacja
w życiu, czyli zgodność postępowania
z wyśpiewanym przez nas psalmem.
Wspomniane w psalmie - co prawda
w sensie negatywnym - składanie ofiar
może posłużyć do wyjaśnienia funkcji
kapłańskiej, czyli uczynienia ze swego
życia nieustannej ofiary dla Boga.

Misjonarze polscy
Na świecie pracuje obecnie 2122 pol-

skich misjonarzy, o 50. więcej niż na
początku 2006 roku. W tej liczbie jest
313 księży diecezjalnych, 1132 księży

i braci zakonnych, 625 sióstr zakonnych
i 50 osób świeckich. Najwięcej polskich
misjonarzy pracuje w Afryce - 921,
w Ameryce Południowej i Środkowej 828,
Azji i Azji Mniejszej 282, Oceanii 74,
Ameryce Północnej 14 i Europie 3.

Trzeba pamiętać
1. Od 18 do 25 stycznia w całym

Kościele trwa Oktawa Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie-
strudzenie o potrzebie tej modlitwy
przypominał Sługa Boży Ojciec Święty
Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu,
powiedział: „Proszę o wspólne świadec-
two składane przed światem Chrystu-
sowi. [...] W imię Jezusa proszę
o wspólne chrześcijańskie świadec-
two”. W to nawoływanie Kościoła
włączmy także nasze osobiste modli-

twy. Niech będą one skromnym wkła-
dem w budowanie jedności, w dzieło eku-
menizmu.

2. W poniedziałek, 21 stycznia, przy-
pada Dzień Babci, a we wtorek, 22 stycz-
nia - Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módl-
my się w tych dniach za naszych kocha-
nych Dziadków, tych żyjących i tych,
którzy już odeszli do Pana. Tyle im za-
wdzięczamy! Niech naszym podzięko-
waniem będzie modlitwa, ofiarowana
Komunia Święta i serdeczna pamięć.
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Intencje mszalne: II Niedziela Zwykła - 20 stycznia 2008 r.

Poniedziałek  21 stycznia
    6.00 Śp. Stanisław Niedziółka
    7.00 Śp. Kazimierz Kasperek
    7.30 Śp. Józefa Hardek
    8.00 Śp. Apolonia Hupert
  12.00 Śp. Maria Batko
  18.00 Sp. Rozalia i Władysław Dyrcz

i zmarli z ich rodzin
Śp. Stefania Kłobuch

Wtorek 22 stycznia
    6.00 Śp. Józefa Hardek
    7.00 Śp. Stanisław Niedziółka
    7.30 Śp. Józef Góra
    8.00 Śp. Władysław Bury - 1 r. śm.
  12.00 Śp. Władysław i Ludwika Pławny z dziećmi
  18.00 Sp. Apolonia Hupert

Śp. Stefania Kłobuch

Środa 23 stycznia
    6.00 Śp. Józefa Hardek
    7.00 Śp. Edward i Stefania Gawełko
    7.30 Śp. Stanisława Góralczyk
    8.00 Śp. Apolonia Hupert
  12.00 Śp. Józef Góra
  18.00 W intencjach osób, które proszą o

mszę św. podczas nowenny

Piątek 25 stycznia
    6.00 Śp. Józefa Hardek
    7.00 Śp. Rajmund Guzdek - 20 r. śm.
    7.30 Śp. Józef Suder

Śp. Karolina i Józef Gał
    8.00 Śp. Józef Góra
  12.00 Śp. Apolonia Hupert
  18.00 Sp. Maria i Bronisław Gracjasz

Śp. Emil Noszka - 4 r. śm.

Sobota 26 stycznia
    6.00 Śp. Józefa Hardek
    7.00 Śp. Kazimierz Tarała - 2 r. śm.
    7.30 Śp. Józef Suder
    8.00 O błog. Boże dla Doroty w 1 r. ślubu
  12.00 Śp. Apolonia Hupert
  18.00 Sp. Wiesław Domański - 5 r. śm.

Śp. Józefa Balon

Niedziela 27 stycznia
  6.00

  7.30

   9.00

 10.30

 12.00

 13.15

 18.00

Czwartek  24 stycznia
    6.00 Śp. Grzegorz Sporek
    7.00 Śp. Józefa Hardek
    7.30 Śp. Teodor i Maria Simon i ich rodzice
    8.00 Śp. Kazimierz Wądolny - 13 r. śm.

oraz syn Marek - 4 r. śm.
  12.00 Śp. Apolonia Hupert
  18.00 O błog. Boże dla Tomasza w r. urodzin

Śp. Jan Bogacz

/ciąg dalszy na str. 4/

Okruchy kolędowe

1. Serdecznie zapraszamy na koncert
finalistów konkursu kolęd i pastorałek,
który odbędzie dzisiaj o godz. 15.00.

2. Tydzień modlitw o jedność chrześci-
jan odbywa się od 18 do 25 stycznia.
Hasłem tego tygodnia jest „Nieustannie się
módlcie”.

3. Nowennę środową w tym tygodniu
poświęcamy modlitwie za rodzin, które
nawiedzamy z błogosławieństwem kolę-
dowym.

4. Członków Honorowej Straży Serca Bo-
żego zapraszamy w czwartek na godz. 16.30.

5. Do Łagiewnik pielgrzymujemy w pią-
tek 25 stycznia. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 12 zł.

6. W przyszłą niedzielę wszystkie Msze
Św. będą odprawione w intencji rodzin,
które przyjęły w tym roku błogosławień-
stwo kolędowe.

7. Podajemy dane dotyczące określo-
nych obrzędów religijnych z 2007 roku.
Chrztów udzieliliśmy 129, sakrament
małżeństwa zawarło 57 pary, pogrzebów
odprawiliśmy 88. I komunię św. przyjęło

107 dzieci. Sakrament bierzmowania
przyjęło 153 młodzieży. Komunii św.
w ciągu całego roku rozdaliśmy 241 tys.
Na mszach św. w niedziele uczestni-
czy ok. 3500 wiernych. Przekazaliśmy
potrzebującym osobom 80.271,- zł.

8. W niedzielę 3 lutego rozpocznie-
my 40-godzinne eucharystyczne nabo-
żeństwo. Liczymy na obecność tych,
którzy mogą być. W dzisiejszym nu-
merze Bazyliki informujemy o rejonach
naszej parafii i zapraszamy do uczest-
nictwa w adoracji na określony dzień
i godzinę.

9. Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół Nr 3 z ul. Sienkiewicza
odbędą się zaraz po feriach, w pierw-
szym tygodniu Wielkiego Postu,
w środę, czwartek i piątek. Natomiast
tych, którzy korzystają z pomocy Opie-
ki Społecznej, Zespołu Charytatywne-
go oraz z kuchni św. Brata Alberta za-
praszamy na rekolekcje, które odbędą
się w czwartek, piątek i sobotę po śro-
dzie popielcowej o godz. 10.30.

Porządek kolędy:
Wtorek 22.01.2008
Ks. Maciej Ścibor Godz. 13.00 Os. XX lecia blok 18 nr 1-30
Czwartek 24.01.2008
Ks. Maciej Ścibor Godz. 16.00 Os. XX lecia blok 18 nr 31-60

Nawiedzając w tym roku rodziny z bło-
gosławieństwem kolędowym jestem pod
wrażeniem ogromnej ilości młodych pa-
rafian, którzy wyjechali za pracą do róż-
nych krajów Europy. Słyszę od najbliż-
szych, że ich synowie, czy córki – cza-
sami rodzice są w Anglii i Irlandii. Zna-

leźli pracę w Islandii, Norwegii czy
Szwecji. Wyjechali do Włoch i Hiszpa-
nii. Gdzież Ci ludzie nasi się nie znaj-
dują? Przy opowiadaniach o wyjazdach
bliskich za pracą od czasu do czasu
padają informacje, że cała rodzina poje-
chała i tam już się osiedliła na stałe.
Najczęściej nie są to suche zdawkowe

Zaproszenie
Ponieważ dzieci i młodzież mają ferie od 25 stycznia do 10 lutego, dlatego prosimy,

by przyszli na adorację w poniedziałek:
na godz. 14.00 klasy od I do III,
na godz. 15.00 klasy od IV do VI,
na godz. 16.00 klasy I i II gimnazjum,
na godz. 17.00 klasy III gimnazjum i młodzież szkół średnich.

Msze św. w intencji Rodzin
przyjmujących kolędę
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ks. Proboszcz

Wiadomości z Jasnej Góry
W 2007 roku Jasną Górę nawiedziło

około 4,5 mln pielgrzymów, przyszło
226 pieszych pielgrzymek, a w nich
ponad 138 tys. pątników. Nie zabrakło
także pielgrzymek biegowych i rowe-
rowych, których z roku na rok jest co-
raz więcej. Sanktuarium odwiedzili piel-
grzymi i turyści z 81 krajów świata.
Najwięcej wiernych przybyło z USA,
Włoch, Niemiec, Francji, Hiszpanii,
W. Brytanii, Australii i Rosji. Odprawio-
no ponad 58,5 tys. Mszy św., rozdzie-
lono 2 mln 320 tys. komunii św. Jasno-

górscy spowiednicy poświęcili pielgrzy-
mom 38,5 tys. godzin. W minionym roku
została otwarta na Jasnej Górze nowa
spowiednica - Kaplica Sakramentu Po-
kuty. Znajduje się ona tuż przy bramie wej-
ściowej do sanktuarium, na wprost wej-
ścia do bazyliki. Po gruntownym remon-
cie i adaptacji w Kaplicy umieszczono
11 konfesjonałów, w których ojcowie
paulini i inni kapłani sprawują Sakrament
Pokuty. 6 maja Telewizja „Trwam” roz-
poczęła transmisję co niedzielnych Mszy
św. z Jasnej Góry, sprawowanych o godz.
9.30 w Kaplicy Matki Bożej.

W niedzielę 3 lutego rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli
się wewnętrznie zobowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakra-
mentu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabożeństwa

godz. 14.00 rejon I - Roków, ul. Miedzne
P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
godz. 16.00 rejon III i IV ul. Batorego oraz
bloki 19, 21, 23, 27, 31
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
P. Maria Rokowska
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nie-
szpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 4 lutego i we wtorek 5
lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego na-
bożeństwa. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.
W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie
godz. 10.00 rejon VII ul. Wojska Polskiego
i os. Słoneczne - PP. Pamułowie
godz. 11.00 rejon VIII, IX, X
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
godz. 13.00 rejon XI, XII ul. Krakowska,
Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
Piaskowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari,
Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan Mżyk,
godz. 15.00 rejon XIV, XV
ul. Mickiewicza,  ul. Sadowa
P. Ludwika Sikora
godz. 16.00 rejon XVI, XVII
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskie-
go, ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury,

Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelicka
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to
godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana Pawła II,
al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, ul.
Podstawie, Nadbrzeżna
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI os. M. Wadowity
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII os.Jedność,ul. Ko-
chanowskiego, os. Jesionowe, ul. Legionów,
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina,
Młyńska, Piłsudskiego, Lwowska,
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkiewicza,
Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
P. Zofia Rybka
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
P. Barbara Sabuda
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
P. Kazimiera Maślanka
godz. 16.00 rejon XXVII, XXVIII
os. XX-lecia 9, 10, 11, 12, 13, 14,
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
godz. 17.00 rejon XXIX, XXX
os. XX-lecia 15, 16, 17, 18, 19, 20,
P. Helena Bik
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
Proszę Przewodników poszczególnych
rejonów parafialnych o zorganizowanie
wyjątkowych, tegorocznych adoracji.

informacje. Patrzę na twarze informu-
jących mnie o tych zdarzeniach i widzę
w ich oczach łzy. Niejednokrotnie płaczą
rodzice nad tułaczym losem swych dzie-
ci. Mają świadomość, że oni sami są
coraz bardziej samotni, ale również i ich
dzieci niejednokrotnie zaznają tułaczego
losu. Najczęściej słyszę, że mają pracę
dobrze płatną i mogą się czegoś doro-
bić. Padają jednak zdania o wielkiej sa-
motności tych, co wyjechali, o tęskno-
cie tych, co pozostali.

Pytam o życie religijne wadowiczan
na wychodźstwie. Czasami zapada mil-
czenie, ale są też czytelne informacje,
że młodzi Wadowiczanie za granicą nie
zatracają swojej wiary. Uczestniczą
w niedzielnej mszy św., modlą się. Chcą
żyć uczciwie.

W tym roku na kolędzie problem emi-
gracji zarobkowej jest bardzo często
poruszany. Nie wiem, czy w historii Wa-
dowic były takie czasy jak obecnie, żeby
tylu wyjechało za granicę. Wiem, że
świadczy to o dynamizmie wadowiczan
–  nie czekają aż im będzie spadała man-

na z nieba. Mam jednak wewnętrzny dys-
komfort, że nie dobrze się dzieje w na-
szej Ojczyźnie, że musi za chlebem wy-
jeżdżać tylu ich synów i córek.

Zdaję sobie sprawę, że Polska jest oj-
czyzną dla wszystkich Polaków. Jest
matką troszczącą się o swoje dzieci.
Z wielką goryczą przeżywam przymus
zarobkowej emigracji. Wiem, że z naszej
ojczyzny w ciągu ostatnich wieków wielu
emigrowało za chlebem. Zwłaszcza z te-
renów biednych – z  Podhala. „Góralu,
czy Ci nie żal odchodzić od ziem ojczy-
stych... i ziemię porzucić trzeba dla chle-
ba Panie, dla chleba”.

Wiem, że te nagminne obecne wyjazdy
za pracą przynoszą obniżenie bezrobocia
w Polsce, ale są wielkim zagrożeniem dla
rodzin, małżeństw – dla ich trwałości.
Wiem też, że wyjazdy te sprzyjają wielkie-
mu rozprężeniu moralnemu. Odczuwam,
że niejednokrotnie za wzbogaceniem ma-
terialnym idzie zubożenie duchowe. Słu-
chając o tym bolesnym problemie współ-
czesnych czasów – tym bardziej parafia-
nie wyjeżdżający, stają mi się bliscy i tym
więcej będę się za nich modlił.


