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Bronisz godności ludzkiej
VII Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ojciec Święty Jan Paweł II był, jest i będzie dla nas Ojcem, Nauczycielem i Drogowska-

zem, który wskazywał, jak mamy czynić, był podporą i ostoją... Modlił się za nas...

Dziękujemy za miłość, dobroć i nauki, którymi nas obdarzał Jan Paweł II. Modlimy się

o Jego szybką beatyfikację.
Kazimiera i Bogdan Wiśniewscy, z córką Edytą

Jeszcze o peregrynacji
Pisma Świętego

To już jutro 5 maja 2008
roku w Imię Ojca, Syna
i Ducha Świętego roz-
pocznie się długo oczeki-

wana w naszej parafii peregrynacja Pisma
Świętego. Przygotowywaliśmy się do niej
przez wiele tygodni, a ks. prof. Roman
Pindel, znawca Pisma Świętego, w swo-
ich homiliach przez kilka niedziel objaśniał
nam jak należy czytać Pisma Święte, jak
słuchać Słowa Bożego w nim zawartego
skierowanego do nas i jak mamy na nie
Bogu odpowiadać.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia, Li-
derzy poszczególnych rejonów ufundo-
wali księgę mszału rzymskiego. Księga
mszału uroczyście poświęcona w niedzie-
lę 4 maja br. przed mszą św. o godz. 9.00
i po raz pierwszy będzie uczestniczyć
w Eucharystii o tej właśnie godzinie. Za-
miarem naszych duszpasterzy było, aby
parafia nie tylko czytała Pisma Święte, ale
żeby go w całości przeczytała, tzn.
wszystkie jego rozdziały, które zostały
przypisane poszczególnym rejonom.

Dla niektórych rejonów przypadną roz-
działy trudne do zrozumienia, które wy-
magają przygotowania teologicznego.
W takich przypadkach trzeba te rozdziały
jednak przeczytać z takim zrozumieniem,
na jakie pozwala Duch Święty. Dla prze-
życia religijnego można jednak wybrać
inny, łatwiejszy do zrozumienia rozdział.
Ustalenie rozdziałów Pisma Świętego dla

rejonów nie przekreśla
możliwości czytania i roz-
ważania innych fragmentów Pisma Świę-
tego, lecz przeciwnie – wskazane byłoby
pogłębić wiedzę religijną z innych ksiąg.

Czytanie rozpoczyna rodzina Lidera re-
jonu i wpisuje w księdze pamiątkowej
stronę, na której zakończyła czytanie po
to, aby następna rodzina wiedziała, od
którego miejsca ma kontynuować czyta-
nie. Na czytanie i przeżywanie treści Pi-
sma Świętego przypada dla każdej rodzi-
ny jedna doba. Wieczorem Pisma Święte
przekazywane jest następnej rodzinie,
a ta postępuje podobnie. Bezpośrednim
przygotowaniem się do czytania Pisma
Świętego jest przestudiowanie wcześniej
przekazanych przez Liderów broszur
„Czytanie Pisma Świętego”, z której do-
wiadujemy się, jak Ojciec Święty Jan
Paweł II zachęcał wiernych do czytania
Ksiąg Świętych. Nauczał, jak ważne jest
w życiu każdego człowieka czytanie Pi-
sma Świętego i słuchania Słowa Bożego.
Przedstawione w broszurce propozycje
organizowania czytania Pisma Świętego
są bardzo pomocne w przeżyciu doby na-
wiedzenia.

Pragniemy, aby wszystkie drzwi do-
mów na drodze peregrynacji Pisma Świę-
tego były szeroko otwarte, żeby Biblia
dotarła do wszystkich rodzin i pogłębiła
wiarę w Jezusa Chrystusa.

Stefan Mżyk
Lider rejonu XIII
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DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘGO PAWŁA  APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11 Ef  1, 17-23
Uniósł się w ich obecności w górę Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

EWANGELIA:      Mt 28, 16-20   Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata

 Oto słowo Pańskie.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemó-
wił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata».

Księża Chrystusowcy

Odchodzę, ale Jestem
W historii liturgii da się zauważyć ten-

dencja do odrębnego świętowania Wnie-
bowstąpienia Pańskiego i Wielkanocy. Je-
żeli jednak rozpatrujemy zbawczy czyn
Chrystusa w aspekcie Paschy - przejścia,
to należy Wniebowstąpienie organicznie
łączyć z wydarzeniami Triduum Paschalne-
go, gdyż jest ono niczym innym jak przej-
ściem Jezusa do Ojca i zajęciem miejsca
po Jego prawicy, co ukazuje II czytanie.
Poza tym anamnezy modlitw euchary-
stycznych wymieniają jednym tchem te
wydarzenia zbawcze.

Mówiąc o Wniebowstąpieniu w kontek-
ście Paschy, należy także uwzględnić jesz-
cze jedno „przejście - przyjście”, a miano-
wicie paruzję, która, podobnie jak to było
ze śmiercią i zmartwychwstaniem, akcen-
towana jest w anamnezie modlitw eucha-
rystycznych. Temat paruzji, ściśle łączonej
w kontekście Wniebowstąpienia, ukazany
jest w I czytaniu. Ma ona charakter wybit-
nie dynamizujący życie chrześcijańskie, tym
bardziej, że Pan Jezus przed odejściem do
Nieba zostawia uczniom nakaz misyjny, któ-
rym oprócz udzielania chrztu poleca, aby
zachowywano wszystko, co było treścią
Jego nauki.

VII Niedziela Wielkanocna 04 maja 2008 r.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

(ciąg dalszy ze strony 5)

diakonatu. Wyświęceni na diakonów składają
przyrzeczenia posłuszeństwa, celibatu i mo-
dlitwy brewiarzowej. Umocnieni darem Du-
cha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego
prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miło-
ści, okazując się sługami wszystkich. Jako
słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygo-
towywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać
wiernym Ciało i Krew Pańską.

Oprócz tego, na polecenie biskupa, będą
mogli głosić kazania i przekazywać Bożą na-
ukę wierzącym i niewierzącym, przewodni-
czyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować
przy zawieraniu związków małżeńskich oraz
je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko cho-
rych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.
Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które
pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z oł-
tarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imie-
niu biskupa lub proboszcza.

W archidiecezji krakowskiej i diecezji biel-
sko-żywieckiej, których klerycy przygotowują
się do kapłaństwa w jednym seminarium
w Krakowie, święcenia diakonatu udzielane są
od wielu już lat w uroczystość św. Stanisła-
wa, biskupa i męczennika, czyli 8 maja. Na
chwilę obecną po święceniach diakoni od
września rozpoczynają roczną praktykę na wy-
znaczonej parafii i podejmują tam zwyczajne
zadania duszpasterskie, a więc np. prowadzą
grupy parafialne, uczą w szkole, głoszą kaza-
nia, pomagają kapłanom. Prócz tego jeszcze
przez kilka miesięcy dojeżdżają do seminarium
na niecałe dwa dni, w celu uzupełnienia wy-
kładów. Dopiero po roku praktyki na parafii
diakoni przyjmują święcenia prezbiteratu, czyli
kapłańskie, po których mają miejsce tradycyj-
ne prymicje, czyli uroczysta Msza św. po raz
pierwszy sprawowana w swoim kościele pa-
rafialnym.

Rozpocząłem formację seminaryjną w 2003
roku. Patronem naszego roku studyjnego ob-

raliśmy bł. ks. Jana Balickiego. Jeśli Bóg
pozwoli, to 8 maja tego roku przyjmę
święcenia diakonatu. Pierwszy rok roz-
poczęło 67 alumnów z dwóch diecezji,
z Archidiecezji Krakowskiej i z Diecezji
Bielsko – Żywieckiej. Obecnie jest 28
alumnów dla obu diecezji. Opiekunem
rocznika przez pierwsze 2 lata był ks. dr
Marek Leśniak, a za pomoc duchową
był odpowiedzialny ks. dr Mirosław Cza-
pla. Rocznik rozpoczynał swój pobyt
w seminarium w czasie posługi rektor-
skiej ks. dr Józefa Guzdka (obecnie bi-
skupa pomocniczego Archidiecezji Kra-
kowskiej), następne 3 lata opiekunem se-
minarium był ks. rektor dr Józef Mora-
wa, a od 2007 r. nowym rektorem jest
ks. prof. PAT dr hab. Grzegorz Ryś. Od
trzeciego roku formacji, nowym opie-
kunem rocznika został ks. dr Andrzej
Mojżeszko, a ojcem duchownym
ks. Leszek Chmieliński.

Przygotowanie do przyjęcia święceń
diakonatu i prezbiteratu obejmuje sześć
lat formacji w Seminarium. Przyjęcie
święceń bezpośrednio poprzedzają tygo-
dniowe rekolekcje, po których alumni
przyjmują z rąk swoich Biskupów Świę-
cenia. W tym roku w naszej Katedrze
Wawelskiej święcenia diakonatu z rąk
Metropolity Krakowskiego przyjmie 14
kleryków, pozostali przyjmą je w Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej z rąk Księdza
Biskupa Tadeusza Rakoczego.

Powołanie do kapłaństwa jest wielkim
zadaniem podejmowanym z woli Bożej
dla Kościoła. Wymaga wiele trudu
w czasie spełniania tej posługi, ale także
w czasie przygotowywania do jej pod-
jęcia – dlatego zwracam się z prośbą
o modlitwę za przygotowujących się do
diakonatu.

kleryk Piotr Kuglin

1. Pięknym Polskim obyczajem jest gro-
madzenie się rodzin na modlitwie maryjnej
w tym miesiącu. Prosimy wiernych
o udział, czy to w domach rodzinnych lub
przy kaplicach względnie w kościele.
W naszej bazylice przez cały maj nabożeń-
stwa maryjne są o godz. 18.30.

2. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o rozwój w naszej parafii
wspólnot religijnych.

3. W czwartek w uroczystość Św. Sta-
nisława nasz kleryk Piotr Kuglin przyjmuje
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:Poniedziałek  5 maja
    6.00 Za zmarłego tragicznie
    7.00 Dziękczynna za wysłuchaną prośbę
    7.30 Śp. Józefa Kłaput
    8.00 Śp.  Anna Łudzik
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 Śp. Helena i Andrzej Knapik i zmarli z rodziny

Śp. Aleksander Bober -  3 r. śm.

Wtorek  6 maja
    6.00 Śp. Anna Łudzik
    7.00 Śp. Stanisław Sikora
    7.30 Śp. Jan Byrski
    8.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 Sp. Józefa Kłaput

Śp. Sławomir Krzesiński

Środa 7 maja
    6.00 Śp. Bogdan, Jan, Krystyna, Honorata Malinowska
    7.00 O zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy
    7.30 Śp. Anna Łudzik
    8.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 9 maja
    6.00 Śp. Leopold, Michał, Rozalia Nicieja
    7.00 Śp. Kazimiera Gaweł
    7.30 O błog. Boże dla Stanisławy
    8.00 Śp. Anna Łudzik

Śp. Stanisław Adamczyk
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 Śp. Zofia i Edward Skiba

Śp. Stanisław Stawowczyk

Sobota 10 maja
    6.00 Śp. Józef, Wiktoria Skupień oraz dzieci
    7.00 Śp. Anna Łudzik
    7.30 Śp. Stanisław Stawowczyk
    8.00 Śp. Stanisław Tyrybon i rodzice
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 Śp. Bolesław Gregorarz

Śp. Kazimiera Gaweł

Niedziela 11 maja
  6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  7.30 O zdrowie i błog. Boże dla członków Żywego Różańca

i ich opiekuna Ks. Proboszcza
Śp. Czesław Bartel - 9 r. śm.

   9.00 Śp. Anna Łudzik
 10.30 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
 12.00 Rocznica I Komunii Świętej, w intencji

klas trzecich z SP4
 13.15 Roczki
 19.00 Śp. Helena i Alojzy Okruta - 20 r. śm.

Czwartek  8 maja
    6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
    7.00 Śp.  Janina Zając
    7.30 Śp. Anna Łudzik
    8.00 Śp. Stanisław Nicieja
  12.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  18.00 Śp. Stanisław, Maria i Stefan

Śp. Stanisław Hardek

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkównej
W Tarnowie w 1987 r. Jan Paweł II be-

atyfikował Karolinę Kózkówną. Została za-
mordowana na początku I wojny świato-
wej przez żołnierza rosyjskiego, który chciał
ją zgwałcić. Ta prosta, wiejska 14-letnia
dziewczyna, wychowana przez religijną
rodziną w obliczu śmiertelnego zagrożenia
wolała zginąć, niżeli oddać się w ręce roz-
juszonego żołdaka. Jej wyjątkowe świadec-
two dane w czasie krótkiego życia i mę-
czeńskiej śmierci jest testamentem, który
podczas peregrynacji relikwii po parafiach
chcemy odczytać. W naszej parafii prze-
żyjemy dobę nawiedzenia relikwii: od wi-
gilii Zesłania Ducha Św. poprzez uroczy-
stość Zielonych Świąt.

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny ma stać
się szczególną okazją i szansą zwłaszcza
dla młodych, by odkryć prostotę życia. Jest
to „nowy” styl życia w czystości dla Boga
i bliźniego. Owocem peregrynacji ma być
rozeznanie powołania oraz włączenie się do
Ruchu Czystych Serc.

Czystość jest w naszych czasach bar-
dzo niezrozumiała, a nawet ośmieszana.

(ciąg dalszy na str. 4)

Przedziwne jest to, że wiele kolorowych
tygodników, a także filmów jest zdomi-
nowanych przez erotyzm. Czasy, w któ-
rych żyjemy są wielkim bombardowa-
niem dzieci, młodzieży i dorosłych dra-
pieżnym seksualizmem, Jest on nachal-
ny w różnorakich czasopismach, a także
w grach komputerowych oraz seansach
filmowych. Odnosi się wrażenie, że
komuś na tym bardzo zależy, żeby w na-
sze społeczeństwo wnieść bakcyl rozluź-
nienia moralnego. Tak jak można się za-
truć nieczystą wodą, czy też zanieczysz-
czonym powietrzem, a także zepsutym
jedzeniem, tak również człowiek ducho-
wo zatruwa się konsumowaniem rozwy-
drzonego seksualizmu w różnych środ-
kach przekazu publicznego. W imię swo-
body i nowoczesności stroje letnie,
zwłaszcza dziewcząt, są często bardzo
wyzywające.

W takim stanie rozpasania erotyczne-
go podnosi się larum o częstym molesto-
waniu dzieci, pedofilii młodocianych,
a także dokonywanych gwałtach. Są to

W II niedzielę maja, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosławień-
stwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodzi-
ców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą mszą św.

Sebastian Opaliński
Patryk Góra

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Stanisława Kazimierczy-
ka, prezbitera, we wtorek – święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, w czwartek –
uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i archidiecezji
krakowskiej.

Igor Tarnowski
Paulina Pasternak

Antoni Ryłko
Dominik Korbel

na Wawelu święcenie diakonatu. Otacza-
my go naszą modlitwą.

4. W sobotę, w wigilię Zesłania Ducha
Świętego, na godzinę 18.00 zapraszamy na
przywitanie relikwii bł. Karoliny Kózków-
nej. W ten wieczór wspólnie chcemy mo-
dlić się o moce Ducha Świętego dla działa-
jących wspólnot naszej parafii. Są one dzie-
łem Ducha Świętego w Kościele.

5. W przyszłą niedzielę jest uroczystość
Zesłania Ducha Św., czyli Zielone Świątki.
Dzieci z klas III przeżywają na Mszy Św.
o godz. 12.00 rocznicę Komunii Św. W na-
szej parafii jest nawiedzenie relikwii błogo-
sławionej Karoliny Kózkównej. Kazania na

Mszach wygłosi Redaktor Naczelny mie-
sięcznika „Miłujcie się” ks. Mieczysław
Piotrowski. W tym dniu w Krakowie jest
procesja z Wawelu na Skałkę. Chcemy
w niej brać udział. Wyjazd o godz. 7.30.
Koszt przejazdu 12 zł. W Szczyrku ma
być we wrześniu koronowana Matka
Boża. Pielgrzymować będziemy do tego
miejsca, oraz na Szyndzielnię i Klimczok
we wtorek 20 maja. Wyjazd o godz. 7.00
rano. Koszt przejazdu 25 zł.

6. W lipcu i w sierpniu, oraz w listopa-
dzie i w grudniu, w parafiach wadowic-
kich nie będzie dni skupień dla narzeczo-
nych.
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ks. Proboszcz

Dudni woda, dudni, w Jakubowej studni

(ciąg dalszy ze str. 3)

Czwartek 24.04. Na Górce u Ojców
Karmelitów jest pożegnanie dawnego
przeora Ojca Włodzimierza, który wolą
Ojca Prowincjała został przeniesiony na
Proboszcza do Kluszkowiec koło Czorsz-
tyna. W klasztorze u Ojców Karmelitów
władzę obejmuje Ojciec Benedykt, który
przybył z konwentu z Przemyśla. Piękne
wprowadzenie w pożegnanie i powitanie
ma Ojciec Prowincjał. Zachęca w nim
do wysiłku wierności charyzmatowi kar-
melitańskiemu: kultywowania życia we-
wnętrznego oraz wspólnoty zakonnej. To
jest naczelne zadanie przełożonych
w domach karmelitańskich. Myślę, że
opatrzność Boża tak pokierowała, że
przez przeszło 100 laty w Wadowicach
na Górce rozpoczął swą posługę karme-
litańską Zakon Karmelitański. Wiele razy
Ojciec Św. Jan Paweł II mówił z wdzięcz-
nością o pracy Karmelitów Bosych w
Wadowicach. Nieustannie Bogu dziękuję
za właściwą współpracę klasztoru i ple-
banii. Oby z pomocą Bożą tak dalej było.

Popołudniu spotkanie z Honorową
Strażą Serca Bożego. Przyszło ich dzisiaj
22 osoby. Kręgiem tym kieruje Pani Anna
Brańka. Kładzie duży nacisk, by spotka-

nia były dobrze wypracowane. Coraz le-
piej poznajemy miłość Serca Bożego ku
nam. Wspólnota ta postanawia większą mo-
dlitwą otoczyć kapłanów pracujących
w naszej parafii, a także modlić się o nowe
powołania kapłańskie i zakonne.

Piątek 25.04. Rano spotykam się na ple-
banii w Choczni z ks. Andrzejem Leśnym.
Dziękuję mu, że w tym roku katechetycz-
nym ks. Artur Chłopek pół etatu katechizu-
je w Liceum Marcina Wadowity. Czyni to
z wielką pobożnością i kulturą. Proszę ks.
proboszcza aby w przyszłym roku kate-
chetycznym również ogarnął swoim sze-
rokim sercem wadowickie liceum. Przy
okazji ks. proboszcz mówi mi jako dzieka-
nowi o projektowanej przebudowie po-
mieszczeń gospodarczych na pomieszcze-
nia dla zajęć terapii dziecięcej. Służyłyby
one dzieciom niepełnosprawnym z rejonu
wadowickiego.

Koło południa do naszej Bazyliki przywożą
duży mebel, którego celem jest służenie piel-
grzymom w pozyskiwaniu specjalnych me-
dali papieskich. Nie jestem zachwycony
tym wynalazkiem. Przy okazji myślę ile to
ludzi w Wadowicach żyje z Jana Pawła II,
a ile żyje dla Jana Pawła II. On dał im szan-

sę lepszego życia w sensie duchowym.
Dla wielu polepszył też byt materialny.
Biura pielgrzymkowe, różnego rodzaju
wytwórcy.

Popołudniu pielgrzymujemy do Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach. Tym razem głębiej uświadamiam
sobie, iż Sanktuarium to nagle stało się
miejscem, do którego przybywają piel-
grzymi z całego świata, by zaczerpnąć
u Jezusa Miłosiernego wielkie mocy. Wie-
czorem mamy na plebanii spotkanie imie-
ninowe ks. Marka Poznańskiego. Jestem
wdzięczny ks. Markowi za cichą spo-
kojną pracę tak katechety zmagającego
się z uczniami w gimnazjum jak i opie-
kuna ministrantów i lektorów.

Sobota 26.04. W domu „Caritas”
w Zakrzowie liderzy poszczególnych re-
jonów naszej parafii oraz przedstawicie-
le Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Ak-
cji Katolickiej biorą udział w dniu sku-
pienia. Prowadzi ks. prof. Roman Pin-
del. Tematem tego dnia jest dzielenie się
słowem Bożym. Omawiamy także kon-
krety związane z peregrynacją Pisma
Świętego po rodzinach. Zauważyłem
ogromne ożywienie tym tematem
uczestników spotkania.

Niedziela 27.04. Jjuż po raz czwarty
wszystkie kazania na temat Pisma Świę-
tego wygłasza ks. prof. Roman Pindel.
Zachęcał nas byśmy traktowali Pismo
Święte jako serdeczny list Boga do lu-

dzi. Czyż dzieci mogą być obojętne wobec
listu ojca, którego kochają.

W Rokowie o godz. 10.00 odprawiłem
mszę św. Po niej spotkałem się z grupą 20
osób, które utworzyły różę różańcową.
Ucieszyłem się bardzo z tej modlitewnej
straży w naszej umiłowanej cząstce para-
fialnej.

Poniedziałek 28.04 Składam wizyty pro-
boszczom w Sułkowicach, gdzie dawny
mój wikariusz, a obecny proboszcz para-
fii, ks. Stanisław Jaśkowiec podjął się re-
montowania tamtejszej świątyni. On wraz
z parafianami wybudował piękny kościół
w Libertowie, a od roku pasterzuje w Suł-
kowicach i tam świeżym i młodym okiem
zauważył, co trzeba w parafii i do tej pracy
poderwał parafian. Następnie odwiedziłem
ks. Jerzego Wyporka, który jest wielkim
budowniczym kościołów w naszej diece-
zji. Wybudował piękny kościół w Szczyr-
ku. Stamtąd został przeniesiony do Tokar-
ni koło Myślenic i tutaj znów wybudował
wspaniałą świątynię wraz z plebanią. My-
ślę o charyzmatycznych kapłanach, którzy
potrafią zapalić parafian do wielkich spraw
Bożych. Cieszę się, że w naszej parafii rów-
nież podjęliśmy się wielkiego dzieła remon-
towania i dzięki Bożemu błogosławieństwu,
oraz życzliwości parafian idzie nam bar-
dzo dobrze. Oby tak dalej! Ponieważ trze-
ba składać biuletyn wcześniej w drukarni,
bo nadchodzą dni wolne, dlatego krócej
dudni woda...

wielkie zbrodnie naszych czasów. Ale
jednocześnie są one często skutkami
kultury erotycznej, w której współcze-
śnie żyjemy.

Uważamy, że wczesna inicjacja sek-
sualna jest czymś normalnym, jak rów-
nież przeżywanie miłości przez mło-
dych poprzez współżycie określamy
słowem: „Kochałem się”. Dziwimy się,
że 1/3 małżeństw się rozpada najczę-
ściej z powodu niewierności i zdrad.

Ks. Proboszcz

Natomiast za naturalne uważamy niewier-
ności młodych wobec Boga, którzy zapo-
minają o czystej miłości.

Trzeba nam wielkiego wysiłku oraz mą-
drej pedagogi wychowawczej, byśmy trosz-
cząc się o rozwój miłości chcieli panować
nad popędami seksualnymi.

Niech zstąpi Duch Święty i odnowi na-
sze oczy, a zwłaszcza serca, by przeżywać
miłość, jako wielki Boży dar. Błogosławio-
na Karolino, oręduj za nami u Boga.

Droga służby
„Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich
Ducha Świętego, aby ich umocnił

siedmiorakim darem Twojej łaski do
wiernego pełnienia dzieła posługi.”

 Powyższe słowa, obok włożenia rąk bi-
skupa na głowę każdego poszczególnego
kandydata, są jednymi z najważniejszych
jakie wypowie Metropolita Krakowski ks.
Kardynał Stanisław Dziwisz 8 maja 2008 r.
w Katedrze Wawelskiej podczas święceń

(ciąg dalszy na stronie 7)


