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Bronisz godności ludzkiej
XXIII Niedziela Zwykła

lega na odniesieniu treści
wydobytych  z lectio do sie-
bie osobiście. Jest to kon-
frontacja słowa Bożego
z własnym życiem, myśle-
niem i postępowaniem.

- Trzeci krok stanowi oratio. Tutaj do-
minuje modlitwa, ale taka, która wyraża od-
powiedź człowieka na przyjęte przez niego
słowo Boga.

- Ostatnim elementem jest contemplatio.
Stan człowieka w tym momencie jest zwy-
kle owocem jego dotychczasowego zaan-
gażowania w lekturę, odniesienie słowa Bo-
żego do swego życia i modlitewnej odpo-
wiedzi. Istotą tego stanu jest bycie z Bo-
giem i to zażyłe.

Po tym wprowadzeniu przystąpiliśmy do
rozważań trzech odcinków tekstu z Ewan-
gelii św. Łukasza, którym nadano wspólny
tytuł „O właściwą radość z głoszenia Słowa
Bożego”. Później już indywidualnie w ka-
plicy przed Najświętszym Sakramentem każ-
dy mógł rozważać tekst z Ewangelii.

W drugiej części ks. prof. R. Pindel
mówił o specjalnym roku jubileuszowym
poświęconym św. Pawłowi. Rozpoczął się
29 czerwca 2008 roku i potrwa do 29
czerwca 2009 roku. Okazją jest dwutysiąc-
lecie urodzin Świętego, który przyszedł na
świat między 7 a 10 rokiem po narodzi-
nach Chrystusa.

Papież Benedykt XVI wskazał, że miej-
scem obchodów „Roku św. Pawła” będzie
przede wszystkim Rzym. Będą się one od-
bywać w bazylice św. Pawła za Murami,
w której zgodnie ze zdaniem specjalistów

i niekwestionowaną tra-
dycją przechowywany
jest sarkofag ze śmiertel-
nymi resztkami Apostoła,
a także w przyległym be-
nedyktyńskim klasztorze
pod Jego wezwaniem. Będzie to seria wyda-
rzeń liturgicznych, kulturalnych i ekume-
nicznych. Urządzać się będzie pielgrzymki
do grobu św. Pawła, kongresy naukowe,
ukażą się publikacje. Ważnym aspektem ob-
chodów będzie wymiar ekumeniczny, gdyż
Apostoł Narodów zawsze zabiegał o jedność
i zgodę wszystkich chrześcijan. Będzie się
zachęcać wiernych do czytania listów św.
Pawła.

Uroczystości poświęcone św. Pawłowi od-
bywać się będą także w wielu polskich para-
fiach. W Archidiecezji Krakowskiej zostały
wyznaczone kościoły, w których od
29.06.2008 do 29.06.2009 można uzyskać
odpust zupełny w Roku św. Pawła.

29 dnia każdego miesiąca i 28 lutego 2009
roku tymi kościołami są: Kraków, kościół
pw Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul Stra-
domska, kościół pw Świętych Apostołów
Piotra i Pawła ul. Grodzka, Kraków – Ty-
niec, Kalwaria Zebrzydowska, Trzebinia, ko-
ściół na Olczy koło Zakopanego.

Na zakończenie liderzy dzielili się uwaga-
mi na temat peregrynacji Pisma Świętego
w swoich rejonach. Dyskutowano również nad
sposobami zachęcenia parafian do udziału
w Misjach, które odbędą się w październiku.

Uczestnicy spotkania dziękują ks. Infuła-
towi Jakubowi Gilowi za zorganizowanie
Dnia Skupienia, a ks. prof. Romanowi Pin-
dlowi za prowadzenie, ciekawe wykłady. Jan Paweł II, w licznych homiliach, wciąż niestrudzony w obronie chorych

i pokrzywdzonych. Dla praw człowieka z ust słowa toczył przeciwko krzywdzie,
przeciw przemocy. Dla wszystkich mieszkańców ziemi stawał się bliski. Miłość
i pokój Chrystusa mnożył Nieustraszony Apostoł Boży, Jan Paweł II

Władysława Gierek z rodziną

(ciąg dalszy ze strony 7)

Maria Zadora
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘ-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:
 Ez 33, 7-9

Miłość jest wypełnieniem PrawaObowiązek upominania

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.EWANGELIA:

Mt 18, 15-20 Upomnienie braterskie

Rz 13, 8-10

Oto Słowo Pańskie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-
mnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha,
niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na
ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani
w imię moje, tam jestem pośród nich».

W II niedzielę września, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy
specjalnego błogosławieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodziców prosimy o zgłosze-
nie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą mszą św.

Roczki

W niedzielę 24 sierpnia w przykościel-
nej zbiórce na pomoc biednym rodzinom
naszej parafii w zakupie pomocy szkolnych
zebrano ogółem kwotę 5.561,04 zł. W tym
u Ojców Karmelitów 1.608,45 z. A u
Sióstr Nazaretanek 225,68 zł. Wszystkim
ofiarodawcom za hojność i dar serca skła-
damy serdeczne Bóg zapłać.

Natomiast w niedzielę 31 sierpnia zbiera-
liśmy przy kościele: na ofiary wojny w Gru-

zji, poszkodowanych przez powódź na Ukra-
inie, oraz zniszczonych przez trąbę po-
wietrzną w Polsce. Panie z Zespołu Chary-
tatywnego zebrały na ten cel 7.141 zł. Pie-
niądze te przesłaliśmy na konto Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej, która w sposób wła-
ściwy rozdysponuje na powyższe cele prze-
słane przez nas pieniądze. Za wielką ofiar-
ność wyrażam serdeczne podziękowanie.

Ks. Proboszcz

Wielka wdzięczność

Wierzę, że Pismo Święte jest przez Boga
natchnione i dlatego jest Słowem Bożym.

Wierzę, że Jezus Chrystus tylko swemu
Kościołowi powierzył Pismo Święte, i dla-
tego od Kościoła winniśmy je przyjmować.

Obiecuję rozwijać taki kult i szacunek dla
Pisma Świętego, o jakim poucza mnie Ko-
ściół, i przechowywać je w domu na hono-
rowym miejscu.

Obiecuję czytać i rozważać Biblię w ro-
dzinie, aby jej słowa życia wiecznego były
zawsze w moim umyśle, w moim sercu, na
moich wargach, i by stały się normą mojego
życia i moich bliskich.

Po wspólnym wyznaniu wiary Siostra
Przełożona ucałowała Pismo Święte, a na-
stępnie przeszła po całej kaplicy i podała do
ucałowania każdej z Sióstr.

21 lipca o godz. 16.00 zebrałyśmy się
w kaplicy, aby wziąć udział we wspólnoto-
wym głośnym czytaniu Słowa Bożego.
W ramach tego spotkania wokół Pisma Świę-
tego: zaśpiewałyśmy pieśń do Ducha Świę-
tego; został odczytany „Hymn do Biblii”
Romana Brandstaettera, a następnie słucha-
łyśmy czytanej przez trzy siostry Ewangelii
według św. Mateusza, która została wyzna-
czona na nasz rejon. Na zakończenie spo-

tkania zostałyśmy pobłogosławione Księgą
Pisma Świętego przez S. Przełożoną.
O godz. 17.00 pożegnałyśmy Pana Jezu-
sa, który nawiedził naszą wspólnotę w Sło-
wie Bożym.

Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał
chrześcijan, by z racji Wielkiego Jubile-
uszu Roku 2000 powrócili: „z odnowio-
nym zapałem do Biblii” (Tertio millennio
adveniente, 40).

Wiedząc, że w ludzie Bożym ciągle wi-
doczny jest jeszcze brak zażyłości z Bi-
blią, brak jej zrozumienia i wpływu na ja-
kość wiary, modlitwy i świadectwa życia,
można mieć nadzieję, że Wadowicka Pe-
regrynacja Pisma Świętego przyczyni się
do odnowy biblijnej w naszym lokalnym
Kościele, tak jak pragnie tego Sługa Boży
Jan Paweł II, Wielki Wadowiczanin roz-
miłowany i rozczytany w Słowie Bożym.

W 1999 r. w Pelplinie na zakończenie
homilii Ojciec Święty, tak się modlił: „Zo-
stań z nami w Twoim słowie - w tym sło-
wie, które staje się sakramentem: Eucha-
rystią Twojej obecności. Pragniemy słu-
chać Twojego słowa i wypełniać je. Pra-
gniemy mieć udział w błogosławieństwie.
Pragniemy być wśród tych błogosławio-
nych, którzy słuchają słowa Bożego i za-
chowują je. Amen”. s. Grażyna Wydra

Dzień Skupienia w Zakrzowie
W dniu 30 sierpnia 2008 roku w Ośrodku

Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Caritas”
w Zakrzowie odbył się dzień Skupienia dla
członków Rady Parafialnej, Akcji Katolic-
kiej i liderów poszczególnych rejonów na-
szej parafii.

Prowadzącym spotkanie był ks. prof. Ro-
man Pindel, który w bardzo interesujący
i przystępny sposób zapoznał nas z metodą
czytania Pisma Świętego, które się nazywa

Lectio divina. Są to cztery sposoby lektu-
ry Pisma Świętego o różnym natężeniu
analizy, poszukiwania odniesień do swo-
jego życia, zwracania się do Boga i trwa-
nia przed Nim. Tym różnym sposobom
nadaje się łacińskie określenia: lectio, me-
ditatio, oratio, contemplatio.

- Pierwszy sposób czytania (lectio) ma
na celu wydobycie pełni treści z wybrane-
go tekstu,

- Drugi sposób czytania, meditatio, po-

Anna Borończyk
Szymon Rokowski
Magdalena Meus

Dominika Witczak
Jakub Zychowicz
Maciej Witek

Jakub Żelasko
Tomasz Zieliński

(ciąg dalszy na stronie 8)

(ciąg dalszy ze strony 5)
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:Poniedziałek  8 wrzesień
    6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Gabriel Kręcioch
    8.00 Śp. Maria Żak
  12.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Łukasza Laskowskiego

Śp. Irena Kałuża

Wtorek  9 wrzesień
    6.00 Śp. Gabriel Kręcioch
    7.00 Śp. Jan Kowalczyk
    7.30 Śp. Franciszek Zabawa
    8.00    Śp. Danuta Wajdzik
  12.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  18.00 Śp. Jerzy Dobrowolski

Śp. Walente Remu

Środa 10 wrzesień
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.30 Śp. Danuta Wajdzik
    8.00 Śp. Tadeusz Zembaty
  12.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie i bł. na dalsze lata dla Heleny

Za zmarłych:
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Teodora-Władysława Klaczak
Śp. Czesław Wolanin
Śp. Walente Remu
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Jadwiga Sikora
Śp. Adam Świętek
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia

Piątek 12 wrzesień
     6.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla młodzieży od

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Piaseczna
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Gabriel Kręcioch
    8.00 Śp. Franciszek Zabawa
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek

O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Skortegania

Sobota 13 wrzesień
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny
    7.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.30 Śp. Gabriel Kręcioch
    8.00 Sp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Tadeusz Westwalewicz
  18.00 Śp. Maria Witkowska zd. Sypek

Śp. Helena Kołata - 2 r. śm.

Niedziela 14 wrzesień
   6.00 Śp. Danuta Wajdzik
   7.30 W intencji Żywego Różańca i Ks.Proboszcza

Śp. ks. Stanisław Mżyk
   9.00 Śp. Stanisław Droździewicz - 3 r. śm.
  10.30 Śp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
  12.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  13.15 Roczki
  18.00 Śp. Jerzy Dobrowolski

Czwartek  11 wrzesień
   6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00

  12.00 Śp. Tadeusz Popowicz
  18.00 Śp. Gabriel Kręcioch

O zdrowie i błog, Boże dla rodziny Bortoli

(ciąg dalszy na str. 4)

XXIII Niedziela Zwykła - 07 września 2008 r.

W oczekiwaniu na misje święte
W pierwszym tygodniu października, od

niedzieli 5 do 12 października, nasza para-
fia przeżyje wielkie wydarzenie zbawcze,
jaką jest misja święta. Ostatni raz była jede-
naście lat temu. Prowadzili ją Ojcowie Re-
demptoryści. Tym razem zaprosiliśmy Oj-
ców Dominikanów. Duchowi Synowi św.
Dominika przez całe wieki ewangelizowali
różne miasta i wioski na naszym kontynen-
cie. Bardzo pragniemy, by w naszym mie-
ście w przededniu beatyfikacji Naszego Naj-

większego Rodaka, Jana Pawła II, misje
przeprowadzili Dominikanie. Już w naj-
bliższą niedzielę zwrócą się oni do nas ze
słowem Bożym, w którym zaproszą nas do
współudziału w głoszonym orędziu Bożym.

Na ostatnim spotkaniu liderów w Za-
krzowie, dzięki którym sprawnie przebie-
gała peregrynacja Pisma Świętego po na-
szej parafii, padła propozycja, żebyśmy
wydali specjalną książeczkę o misjach,
którą rozprowadzą po rodzinach parafii nasi
wierni. Bardzo spodobała mi się ta myśl,

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, we wtorek – wspomnienie bł. Anieli Salawa, dziewicy, w sobotę – wspomnienie św.
Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.

1. Dzisiaj po mszach św. udzielamy ro-
dzinom zebranym w naszym kościele spe-
cjalnego błogosławieństwa. Dziś na godz.
16.00 zapraszamy na spotkanie Duszpa-
sterską Radę Parafialną.

2. Rozpoczynamy przygotowania do
Bierzmowania dla młodzieży z III kl. Gim-
nazjum oraz starszej. Pierwsze spotkanie
organizacyjne dla wszystkich odbędzie się
w piątek 12 września na mszy św. o godz.
18.00. Zapraszamy.

3. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, prosimy młodzież na Mszę Św. o
godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz. 12.00.
W kaplicy Domu Parafialnego, w każdą
niedzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę
Św. dla małych dzieci wraz z rodzicami.

4. W naszej parafii istnieją grupy dusz-
pasterskie. Prosimy dzieci i młodzież do
włączenia się w pracę formacyjną w wy-
branej z następujących grup: Żywy Róża-
niec, oaza dzieci i młodzieży, grupa Służ-
by Liturgicznej – ministrantów i lektorów,
grupa misyjna, Wspólnota Wiara i Światło
– opiekująca się dziećmi niepełnosprawny-
mi, Parafialny Klub Sportowy „Karol”.

5. Klub Seniora „Pod Plebanią” zaprasza
chętnych na pierwsze spotkanie po waka-

cjach w czwartek 11 września o godz.
17.00.

6. Chętnych do pogłębienia duchowości
Jana Pawła II zapraszamy na spotkania
w kaplicy domu parafialnego. Rozpoczną
się w piątek 12 września o godz. 17.00.
Będą trwały przez sobotę oraz do południa
w niedzielę. Program tych dni jest na ołta-
rzu Miłosierdzia Bożego.

7. Przyjmujemy chłopców na kandyda-
tów do ministrantury. Służba ministranta
jest wielkim zaszczytem dla chłopców i ich
rodzin. Prosimy rodziców, aby zgłaszali
swoich synów do służby ministranckiej.

8. W niedzielę 21 września pielgrzymu-
jemy na koronację obrazu Matki Bożej do
Szczyrku, a 28 września na beatyfikację
Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki do Bia-
łegostoku. Zachęcamy do udziału w tych
pielgrzymkach.

9. W przyszłą niedzielę kazania na
mszach św. wygłoszą OO. Dominikanie,
którzy w pierwszym tygodniu październi-
ka przeprowadzą Misje w naszej parafii.

10. Romowie naszej parafii będą piel-
grzymować do Limanowej na święto Mat-
ki Bożej Bolesnej w przyszłą niedzielę.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)
i w najbliższych tygodniach postaramy się
zredagować strony pisma, którego treścią
będzie godne przeżycie misji. Zwracam się
z serdeczna prośbą do naszych gorliwych
parafian o modlitwę, przyjmowanie komu-
nii św., oraz ofiarowanie różnorakich krzy-
ży w intencji błogosławionych owoców
misji parafialnych.

Szczególne wezwanie kieruję do ludzi
obarczonych różnorakim krzyżem: braku
zdrowia, braków materialnych, a także bra-
ku miłości, jak również do ludzi obciążo-
nych chorobami i wiekiem, aby zechcieli
ofiarować różnorakie cierpienie w intencji
pogłębienia wiary, nadziei i miłości w ser-
cach naszych parafian dzięki misjom świę-
tym.

Którędy droga do mieszkania światła?
To słowa z Pisma Świętego Starego i No-

wego Testamentu, które niedawno przyj-
mowaliśmy w naszych domach. Nawiedze-
nie Pisma Świętego w rodzinach to bar-
dzo ciekawa forma spotkania ze Słowem
Bożym wyrażonym w naszym ojczystym
języku. O tym, że jest to język żywy moż-
na się przekonać porównując wybrane
fragmenty kolejnych wydań Biblii. Nasza
rodzina została zaproszona do czytania koń-
cowych rozdziałów Księgi Hioba, z której
pochodzi powyższy tytuł (Hi 38,19 – Księ- W. Kozub

Wadowicka peregrynacja Pisma Świętego
Na rozpoczęcie Wielkiego Jubileuszu,

Jan Paweł II przechodząc przez Drzwi
Święte, ukazał Kościołowi Świętą Ewan-
gelię. Gest ten stanowi wymowne zapro-
szenie do jej systematycznej lektury. Oj-
ciec Święty prosił nas o to bezpośrednio
w homilii wygłoszonej w Pelplinie
w czerwcu 1999 roku: „Wchodźcie w nowe
tysiąclecie z księgą Ewangelii! Niech nie
zabraknie jej w żadnym polskim domu!
Czytajcie i medytujcie! Pozwólcie, by
Chrystus mówił”.

Rodziny z parafii Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Wadowicach posłusz-
ne wezwaniu Ojca Świętego, otworzyły
swoje domy na Świętą Ewangelię w ra-

mach Peregrynacji Pisma Świętego, której
inicjatorem jest Ksiądz Infułat Jakub Gil-
Proboszcz papieskiej bazyliki.

W jednym z kwietniowych biuletynów
duszpasterskich „Bazylika” Ksiądz Pro-
boszcz tak pisał: „Chcemy w naszej parafii,
żeby w tym roku, w którym Ojciec Święty
Benedykt XVI ogłasza Rokiem św. Pawła,
uczynić go Rokiem Biblii. W tym celu
przez cztery niedziele będzie wygłaszał w
naszej parafii kazania znawca Pisma Świę-
tego Ks. prof. Roman Pindel. Księga Pi-
sma Świętego jest Księgą pełną tajemnic.
Pisaną przez człowieka, którym kierował
Duch Święty. Nie wystarczy nam słuchać,
czym jest Biblia - trzeba Ją czytać. Stąd

zrodziła się idea Peregrynacji Pisma Świę-
tego po rodzinach. Ufam, że rzetelne po-
dejście rodzin do Bożej Księgi, pomoże
w ożywieniu wiary, nadziei i miłości. Jed-
nocześnie będzie to konkretna odpowiedź
na pytanie: Co czynimy dla Jana Pawła II?
Jestem przekonany, że nasze spotkanie z Pi-
smem Świętym rozraduje Głównego Au-
tora tej Księgi, czyli Ducha Świętego”.

Po wcześniejszym duchowym przygoto-
waniu parafian przez Ks. prof. Romana Pin-
dla, Ks. Proboszcz prosił, aby to biblijne
wydarzenie duszpasterskie omodlić w ro-
dzinach i w parafii. Na mszach św. i pod-
czas nowenny do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy płyną modlitwy w tej intencji.

Wadowicka Peregrynacja Pisma Święte-
go została uroczyście zainaugurowana 16
kwietnia 2008 r. podczas bierzmowania.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz poświę-
cił wtedy Pisma Święte, które są wykorzy-
stywane do tej ważnej sprawy. Przy tej oka-
zji Ksiądz kardynał zachęcił bierzmowaną
młodzież, aby stała się w swoich rodzinach
apostołami lektury natchnionych ksiąg.

Dużą pomocą dla rodzin jest otrzymanie
przed nawiedzeniem Pisma Świętego w da-
nym domu specjalnej publikacji: Czytanie
Pisma Świętego w rodzinie Ks. Stanisława
Haręzgi. Ta książeczka jest jedną wielką za-
chętą do prymatu Pisma Świętego w rodzi-
nie nie tylko od święta, ale i na co dzień.
Składa się z trzech rozdziałów:
1. Rola Biblii w chrześcijańskiej rodzinie.
2. Intronizacja Pisma Świętego w rodzinie.
3. Rodzinna lektura Pisma Świętego.
W trosce o sprawny i owocny przebieg Pe-
regrynacji Pisma Świętego parafia Ofiaro-
wania Najświętszej Maryi Panny została po-
dzielona na rejony, na czele których stanęli
członkowie Rady Parafialnej. Ich zadaniem
jest pouczenie, jak ma wyglądać dobowe
nawiedzenie Pisma Świętego i duchowe

wspieranie rodzin w jak najlepszym jego
przeżyciu.

Dzięki tym wszystkim staraniom Księ-
dza Proboszcza i osób, które Go w tym
przedsięwzięciu wspierają, każda rodzina
ma szansę i możliwość przeżycia niezapo-
mnianej biblijnej uroczystości w swoim
domu.

Celem tej Peregrynacji jest, aby podczas
jej trwania zostało przeczytane w parafii całe
Pismo Święte. Wraz z Księgą Pisma Świę-
tego „wędruje” zeszyt, do którego wpisują
się rodziny, podając swoje dane: nazwisko
i imiona, adres, datę nawiedzenia Pisma
Świętego. Po rodzinnym, wspólnym czyta-
niu Słowa Bożego do zeszytu wpisuje się
również rozdział czytanej Księgi i stronę,
tak aby następna rodzina mogła dalej kon-
tynuować lekturę Pisma Świętego.

Ponieważ nasz dom przy ul. Lwowskiej
31 należy do parafii Ofiarowania NMP
miałyśmy też zaszczyt i szczęście uczestni-
czyć w tym wielkim święcie Pisma Świę-
tego. 20 lipca 2008 r. - w niedzielę - o godz.
15.00 zebrałyśmy się przy furcie, gdzie
jedna z sąsiadujących z nami rodzina prze-
kazała na ręce S. Przełożonej Marii Sta-
churskiej duży egzemplarz Biblii Tysiąc-
lecia. Przy śpiewie pieśni: „Gdzie miłość
wzajemna i dobroć” Pismo Święte zostało
wniesione do kaplicy. Po Koronce do Bo-
żego Miłosierdzia nastąpiła Intronizacja
Pisma Świętego w naszej wspólnocie. Sko-
rzystałyśmy ze starannie opracowanej li-
turgii Słowa Bożego ze wspomnianej wcze-
śniej książeczki Czytanie Pisma Świętego
w rodzinie. Bardzo ciekawe było uczczenie
Księgi Pisma Świętego podczas tej intro-
nizacji, które polegało na wspólnym wy-
znaniu Wiary i przyrzeczeniu: Stojąc, na
głos wyznałyśmy i złożyłyśmy obietnice
słowami:

(ciąg dalszy na str. 7)

ga Hioba, rozdział 38, wiersz 19). Dzięki
tej lekturze poznaliśmy odpowiedź na to py-
tanie zadane Hiobowi przez Boga. W po-
szukiwaniu odpowiedzi towarzyszył nam
Duch Jana Pawła II, gdyż Pismo Święte
zostało nam przekazane 18 maja 2008 r.,
czyli w dzień 88. urodzin Papieża. Znając
„drogę do mieszkania światła” Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II stał się dla nas przykładem
spełnienia Bożych obietnic: „Jeśli to wiesz,
to się wtedy zrodziłeś, a liczba twych dni
jest ogromna.” (Hi 38, 21).


