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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXVII Niedziela Zwykła

(ciąg dalszy ze strony 7)

kramentem, to to zjawisko
napełnia nas dumą i rado-
ścią, bo to my jesteśmy
tego sprawcami.

A ów kielich z pateną,
który jako ostatni został
odnowiony, to kielich bar-

dzo prosty, skromny, na miarę możliwo-
ści finansowych jego fundatorów. Na jego
podstawie widnieje napis: „Na Złoty Ju-
bileusz Kapłaństwa ks. Prałata dr Edwar-
da Zachera 26.VI.1977 r. Liturgiczna
Służba Ołtarza”.

Dostojny Jubilat cieszył się tym upa-
miętnieniem Swojego Jubileuszu przez
służbę liturgiczną, którą kochał ze wza-
jemnością. Nie wiedział jeszcze, że
w następnym roku 1978 stanie się jed-
nym z najbardziej obleganych przez dzien-
nikarzy z całego świata kapłanem, od któ-
rego będą chcieli dowiedzieć się jak naj-
więcej o Jego Uczniu Karolu Wojtyle. Nie
wiedział też, że za 10 lat, tj. 13 lutego
1987 roku Pan, który 60 lat wcześniej ob-
darzył go kapłaństwem, zawezwie go do
Siebie, a wdzięczny wadowicki lud, jego
doczesne szczątki złoży w krypcie kapli-
cy cmentarza parafialnego, by dołączył
do tych, co go już tam wyprzedzili, a któ-
rym służył przez ponad pół wieku.

Ten kielich od Służby Liturgicznej do-
kumentuje jeszcze jeden ważny fakt. Upa-
miętnia okres największego rozkwitu służ-
by liturgicznej naszej parafii. Był to okres,
w którym niespotykana liczba chłopców
i młodzieńców garnęła się do tej służby.
Działo się to za sprawą niezwykłej cha-

ryzmy, jaką posiadał ks.
Zdzisław Kałwa, wtedy
jeszcze kanonik, do gro-
madzenia wokół siebie
tylu młodych ludzi. Pa-
miętamy tamte zbiórki
ministrantów z rodzicami, w czasie któ-
rych obserwowaliśmy jak ks. Kanonik
sobie znanymi tylko sposobami potrafił
okiełznywać młodzieńcze temperamenty
swoich podopiecznych.

Owocem takiego działania, społeczeń-
stwo wadowickie i nie tylko wadowic-
kie, otrzymało z tej szkoły ks. Kanonika
wielu wartościowych, mądrych i niejed-
nokrotnie wysoko wykształconych ludzi,
a Archidiecezja Krakowska wielu gorli-
wych kapłanów, którzy duszpasterzują
również za granicami naszego kraju,
a niektórzy z nich są specjalistami nauk
teologicznych.

Od czasu do czasu, jako księża Rodacy,
przyjeżdżają do swojej rodzinnej parafii,
modlą się razem z nami w odprawianych
mszach św. i jesteśmy z tego bardzo dum-
ni. Powinniśmy sobie teraz wszyscy
życzyć i modlić się o to, aby lata, w któ-
rych nasza służba liturgiczna była kuźnią
kapłaństwa, jak najszybciej powróciły.

Stefan Mżyk

Czytelne znaki
Bóg zapłać członkom Honorowej Stra-

ży Serca Bożego za ufundowanie ozdob-
nych świec, które w każdy pierwszy pią-
tek na ołtarzu Serca Bożego będą się pa-
liły. Niech zapalają nas do większej mi-
łości Jezusa.

W hołdzie Wielkiemu Polakowi
Papieżowi Janowi Pawłowi II

składamy wszystko to, czym żyli-
śmy w okresie Jego Pontyfikatu.
Jesteśmy bowiem pokoleniem

młodym, które wzrastało zainspiro-
wane Twoim słowem Ojcze Święty

pełnym ciepła, wyrozumiałości
i miłości. Dziękujemy Ci za to,

że nauczyłeś nas czym jest życie,
miłość, modlitwa.

Ojcze Święty, za wstawiennictwem
Matki Nieustającej Pomocy modli-

my się za Ciebie za życia,
i po Twojej śmierci.

Modlimy się o szybką
Twoją beatyfikację.

Krzysztof i Maria
oraz syn Nikodem Kupczyk
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA  IZAJASZA:
Iz 5, 1-7
Pieśń o winnicy

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

EWANGELIA:   Mt 21, 33-43    Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Flp 4, 6-9

Oto Słowo Pańskie.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg
pokoju będzie z wami

Jezus powiedział do arcykapłanów i star-
szych ludu: Posłuchajcie innej przypowie-
ści! Był pewien gospodarz, który założył
winnicę. Otoczył ją murem, wykopał
w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu
oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje
sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi
i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego
zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne słu-
gi, więcej niż za pierwszym razem, lecz
i z nimi tak samo postąpili. W końcu po-
słał do nich swego syna, tak sobie myśląc:
Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zo-
baczywszy syna mówili do siebie: To jest

dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądzie-
my jego dziedzictwo. Chwyciwszy go,
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc
właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni
z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzni-
ków marnie wytraci, a winnicę odda
w dzierżawę innym rolnikom, takim, któ-
rzy mu będą oddawali plon we właściwej
porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czy-
taliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, któ-
ry odrzucili budujący, stał się głowicą wę-
gła. Pan to sprawił, i jest cudem w na-
szych oczach. Dlatego powiadam wam:
Królestwo Boże będzie wam zabrane,
a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Kolejna niedziela podejmuje problema-
tykę winnicy. Dla mieszkańców basenu
Morza Śródziemnego tamtych czasów
wino było codzienną potrzebą i nieodzow-
nym napojem przy każdym niemal posił-
ku. Winnice w Palestynie stanowiły o do-
brobycie rodziny. Troskliwie je uprawia-
no, otaczano murami, budowano tłocz-
nie i wznoszono nawet wieże. Taka za-
dbana plantacja była symbolem Narodu

Wybranego, otoczonego szczególną
troską przez Boga. Symbolikę tę spoty-
kamy już u pierwszych chrześcijan; po-
twierdzają ją prace archeologiczne, pro-
wadzone przy grobie św. Piotra. Ostatecz-
ny sens winnicy wypełnia się w Koście-
le, pojmowanym także w jego eschatolo-
gicznym wymiarze. Symbolikę winnicy
można odnieść także do indywidualnego
człowieka.

Księża Chrystusowcy

Pogrzeb Śp. Zbigniew Palus, ur. 1925 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Adam Gawlik, ur. 1936 r., zam. Os. M. Wadowity

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

W II niedzielę października, na mszy św. o godz. 13.15,  udziela-
my 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.

Zuzanna Urbańczyk
Lena Tyralik
Milena Witek
Nikodem Pomietło
Zofia Udała
Weronika Matras

Roczki

Artur Jarosz
Anna Orkisz
Maja Łudzik
Aleksander Krawczyk
Roland Janota

Wciąż trzeba odnawiać
To zwykły zbieg okoliczności, że ten

ostatni kielich, jaki zwiozłem do odno-
wienia w pracowni złotniczej w Krako-
wie jest też jubileuszową pamiątką. Pierw-
szy odnowiony kielich był darem Akcji
Katolickiej dla ks. Leonarda Prochowni-
ka w 25-lecie kapłaństwa w 1935 roku.
Inne naczynia liturgiczne, jakie odnawia-
ne były w między czasie, a było ich dość
dużo, bo: 10 kielichów z patenami /po-
złacane talerzyki/, 7 puszek na komuni-
kanty, 1 monstrancja, 1 kustodium /mała,
płaska puszka do przechowywania Hostii
w tabernakulum/, 4 pateny do komunii św.
używane przez ministrantów, 10 komple-
tów naczyń do chrztu /dzbanuszek i mi-
seczka/ nie mają żadnych znamion, które
pozwoliłyby na ustalenie ich fundatorów,
fundatorzy są zatem nieznani.

Każde z tych naczyń kiedyś lśniło bla-
skiem świeżego złota, potem z upły-
wem czasu starzały się stopniowo tra-

cąc swą pierwotną świetność, ale słu-
żyły w liturgii nam wszystkim aż do
obecnego czasu.

Dziś odnowione w stosunkowo krót-
kim okresie, bo od maja do września
br. za kwotę 12.250 zł /to dużo więcej
niż wynosi składka na tacę w kościele
w pierwszą niedziele miesiąca/, wszyst-
kie jednakowo błyszczą złotem i są
piękne. Stało się to dzięki naszemu
ks. Proboszczowi, który decyzję o od-
nowieniu tych naczyń podjął i naszym
ofiarom pieniężnym składanym na tacę
w kościele. Staliśmy się przez to fun-
datorami tego dzieła.

Ilekroć z otwartego tabernakulum
olśni nas blask wysokokaratowego złota
pokrywającego puszki, ilekroć w czasie
Podniesienia olśni nas blask złoconego
kielicha i ilekroć olśni nas blask srebra
i złota z monstrancji z Najświętszym Sa-

(ciąg dalszy na stronie 8)

Nasza dusza – winnicą
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:Poniedziałek  6 października
Wspomnienie św. Brunona, prezbitera

    6.00 Śp. Jacek Przybylski
    7.00 Śp. Stanisław i Helena Madyda

Śp. Danuta Wajdzik
   7.30 Śp. Jan, Maria, Stanisław Helena Polak
    8.00 Śp. Helena Nizińska
  12.00 Śp. Kazimierz Stanek
  18.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń

Śp. Stanisław Tatka
Wtorek  7 października

Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej
    6.00 Dziękczynna za uzdrowienie siostry

i o bł. Boże dla rodziny
    7.00 Śp. Kazimierz Stanek
    7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    8.00   Śp. Jacek Przybylski
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Helena Nizińska

Śp. Stanisław Tatka
Środa 8 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Helena Nizińska
    7.30 Śp. Jacek Przybylski
    8.00 Śp. Kazimierz Stanek
  12.00 Śp. Jacek Przybylski
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
W 88 r. urodzin Franciszki z podzięk. za otrzymane łaski
O zdrowie dla Zofii Balon
W 18 r. urodzin Marty o zdrowie i bł. Boże
O zdrowie dla Marii

Za zmarłych:
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Czesława i Aleksander Sikora
Śp. Anastazja Kreczmer
Śp. Janina Piątek
Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Danuta Wajdzik
Śp. Leszek Brańka
Śp. Aleksandra i Józef Gacek
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Stanisław Tatka

Piątek 10 października
Wspomnienie świętych męczenników

Dionizego, biskupa i Towarzyszy
     6.00 Śp. Stanisław Tatka
    7.00 Dziękczynna za 55 lat życia Ewy,

50 lat Krzysztofa i 74 lat Krystyny
Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń

    7.30 Śp. Jacek Przybylski
    8.00 Śp. Marek Wądolny - 5 r.śm.
  12.00 Śp. Władysław
  18.00 Śp. Helena Nizińska

O dobrą żonę dla Michała

Sobota 11 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Za dziecko duchowej adopcji i dzieci poczęte
    7.30 Śp. Helena Nizińska
    8.00 Sp. Stefania Kowalska
  12.00 Śp. Stanisław Tatka
  18.00 Śp. Jacek Przybylski

Śp. Anna i Mieczysław Michałek

Niedziela 12 października
   6.00 Śp. Kazimierz Stanek
   7.30 O jedność Kościoła, powołania kapłańskie

i łaskę życia dla dzieci adoptowanych duchowo
   9.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
  10.30 Śp. Anna i Kazimierz, Józef Wojtyłko
  12.00 Śp. Helena Nizińska
  13.15 Roczki
  18.00 Śp. Stefania Kowalska

Czwartek  9 października
Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

   6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Helena Nizińska
    7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    8.00 Śp. Kazimierz Stanek
  12.00 Śp. Dariusz Lewandowski
  18.00 Śp. Czesław Wolanin

O zdrowie, błog, Boże i opiekę MB dla Jolanty

(ciąg dalszy na str. 4)

Dudni woda w Jakubowej studni

XXVII Niedziela Zwykła - 05 października 2008 r.

O misjach, które rozpoczęliśmy w na-
szej parafii w sobotę 4. października
myślałem z duszpasterzami naszej para-
fii już od roku. Przedstawiałem na spo-
tkaniach Rady Duszpasterskiej, iż prawo
kościelne nakazuje proboszczom organi-
zowanie misji przynajmniej raz na 10 lat.
Ostatnie takie ćwiczenia duchowne od-
bywały się w 1997 roku. Przeprowadzali
je OO. Redemptoryści. Należało je prze-
prowadzić w tym roku. Tym bardziej, że
w ubiegłym roku dość powszechnie mó-
wiło się w Kościele, iż z okazji 30 lecia
wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę
Apostolską może być Jan Paweł II wy-
niesiony na ołtarze. Taką możliwość
w zeszłym roku szeroko rozpowiadano.
Uważałem, że najlepszym duchowym
przygotowaniem na tę wielką godzinę
Wadowic będzie urządzenie misji świę-

tych. Za namową niektórych członków
Rady Duszpasterskiej podjęliśmy w je-
sieni 2007 roku rozmowy z OO. Domi-
nikanami jako tymi, którzy najlepiej to
uczynią. Ze strony Ojców spotkaliśmy się
z dużą życzliwością. Ustaliliśmy na rok
przed naszymi misjami, że odbędą się one
w tygodniu od 5 do 12 października 2008
roku. W ciągu tego roku okazało się, że
beatyfikacji naszego Największego Ro-
daka jeszcze nie będzie. Dokładna anali-
za życia Wielkiego Papieża pochłania
dużo czasu członkom Kongregacji ds.
Kanonizacji. Dokładna data wyniesienia
na ołtarze na razie nie jest określona.

Choć w tym roku beatyfikacji ani ka-
nonizacji Jana Pawła II Wielkiego nie
będzie, to jednak bardzo się cieszę z tych
misji, które obecnie przeżywamy. Myślę,

1.W naszej parafii przeżywamy misje
święte. W dzisiejszą Niedzielę Różańcową,
uroczysty różaniec połączony z procesją po
rynku będzie o godz. 17.00. Zbiórka dzi-
siejsza przeznaczona jest na potrzeby ko-
ścioła. Podjęliśmy renowację ambony. Bóg
zapłać za ofiary.

2.W Kościele rozpoczynamy dziś kolej-
ny Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie ma
być stałym elementem naszej chrześcijań-
skiej postawy wobec drugiego człowieka,
zewnętrznym wyrazem naszej wiary.

3.Serdecznie prosimy wiernych o odma-
wianie Różańca w domach lub w koście-
le. Nabożeństwo Różańcowe w tym tygo-
dniu jest o godz. 17.00, dodatkowo rano
o godz. 9.00.

4.W środę odprawiamy nowennę do Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy rano o godz.
9.00 i wieczorem o godz. 17.45.

5.W czwartek o godz. 9.00 ks. Kard. Jó-
zef Glemp Prymas Polski odprawi w naszej
bazylice mszę św. dla Delegatów XXII Kra-
jowego Zjazdu Solidarności. Zapraszamy
wiernych do udziału.

6.Niedziela 12 października jest w Polsce
obchodzona jako VIII Dzień Papieski pod
hasłem: „Jan Paweł II, wychowawca mło-
dych”. Służba liturgiczna na prośbę Funda-
cji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
- organizatora VIII Dnia Papieskiego – bę-
dzie zbierać ofiary po mszach św. na pomoc
stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej mło-
dzieży. Temu samemu dziełu służy zbiórka
na rynku.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

że w Kościele OO. Dominikanie byli naj-
większymi propagatorami kultu modli-
twy różańcowej. Często się nawet mówi,
że to św. Dominik założyciel zakonu ka-
znodziejskiego był inicjatorem tej pro-
stej, a jakże ewangelicznej modlitwy.
Przeżywam radość tych misji także z tego
powodu, że mają nam one pomóc w więk-
szym umiłowaniu Jezusa Chrystusa i Jego
Kościoła. Utożsamienia się ze wspólnotą
uczniów Chrystusa.

Drewniana figura Ojca Św., która znaj-
duje się wewnątrz naszej świątyni wy-
wołuje najróżniejsze reakcje u pielgrzy-
mów, zwłaszcza młodych, a tym bardziej
dzieci. Nieraz dostrzegam, że niektóre
maluchy głaszczą rękę rzeźby, a nawet ją
całują. Są nawet takie, które gramolą się
i chciałby usiąść na Jego kolanach. Dzie-
ci te odbierają wyrzeźbioną postać Ojca
Św. jako kochanego Dziadka, z którym
chce się być bardzo blisko. Myślę wtedy
o potrzebie nieustannego zbliżania się do
Papieża jako zastępcy Chrystusa,
a zwłaszcza Jego nauki. Być w objęciach
Ojca Św. to dewiza przeżywanych misji.
Pozwolić się objąć dobrą ręką Jezusa
Chrystusa, aby On nas prowadził przez
życie. Bardzo bym pragnął, by misje, któ-
re obecnie przeżywamy, doprowadziły do
takiego stanu naszych parafian.

Materialnym znakiem upamiętniającym
wyniesienie największego Wadowiczani-
na na ołtarze będzie zrealizowanie budo-
wy nowych 25-głosowych organów
w naszej bazylice. Z Przewodniczącym
Kurialnej Komisji Organistowskiej ks. dr
Robertem Tyrałą zaoferowaliśmy wyko-
nanie tego instrumentu pięciu firmom re-
alizującym budowę organów. Otrzymali-
śmy od nich odpowiednie propozycje. Po
skończonych misjach spotkamy się z chęt-
nymi firmami do budowy organów i omó-
wimy ich założenia. Wybierzemy właściwą
firmę do wykonania powierzonej pracy.
Według wstępnych założeń budowa orga-
nów trwałaby od 3 do 4 lat. Będzie kosz-
towała milion złotych. Jest to dla mnie
astronomiczna suma. W trakcie budowy
należy dawać budowniczym odpowiednie
sumy pieniędzy. Po przeprowadzeniu kon-
kretnych konsultacji poinformuję parafian.
Ktoś może zapytać: „czy budowa tych
organów jest konieczna?”. Tak, bo według
znawców nasze organy już się wysłużyły
i lada miesiąc, czy rok przestaną grać.

Czy boję się tej bardzo finansochłonnej
inwestycji? Tak, bardzo się jej lękam. Wie-
rzę jednak, że tak jak bardzo wiele w na-
szej bazylice wykonaliśmy dzięki ofiarno-
ści opatrznościowych ludzi, tak również
i to kolejne zadanie zrealizujemy. Codzien-
nie doświadczam w moim kapłańskim
życiu wielkiej Opatrzności Bożej.

Moc Różańca
„Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony!”

List Apostolski „Rosarium Virginis
Mariae”, autorstwa Ojca Świętego Jana
Pawła II stanowi istotne przesłanie dla
wszystkich ludzi wiary, którym bliska
sercu jest modlitwa różańcowa, będąca

ewangelicznym przesłaniem ukierunkowa-
nym chrystologicznie. I Jak pisze Jan
Paweł II: „Różaniec Najświętszej Maryi
Panny, który pod tchnieniem Ducha Bo-
żego rozwinął się stopniowo w drugim ty-

siącleciu, to modlitwa umiłowana przez
licznych świętych, a Urząd Nauczyciel-
ski Kościoła często do niej zachęca.
W swej prostocie i głębi pozostaje ona
również w obecnym trzecim tysiącleciu,
które dopiero co się zaczęło, modlitwą
o wielkim znaczeniu, przynoszącą owo-
ce świętości. Jest ona dobrze osadzona
w duchowości chrześcijaństwa”.

Wielokrotne wyznania Jana Pawła II,
iż modlitwa różańcowa od młodzieńczych
lat zajmowała ważne miejsce w Jego życiu
duchowym, stanowi dodatkową inspira-
cję dla katolików, którzy doceniają moc
różańca. Jest to modlitwa szczególna,
którą cechuje jednocześnie głębia i pro-
stota. Obcowanie z Jezusem poprzez roz-
ważania tajemnic radosnych, bolesnych
i chwalebnych, poszerzone zostało przez
Ojca Świętego o tajemnice światła.

Rozmawiałam z wieloma osobami nie-
pełnosprawnymi, cierpiącymi, chorymi,
dla których modlitwa różańcowa ma
szczególną moc. Trzymając w ręku ró-
żaniec, przesuwając jego paciorki, ludzie
ci wyciszają się wewnętrznie i rozumieją
sens swego cierpienia, odnosząc je do
cierpienia Chrystusa i Jego Matki.

Papież zachęcał wszystkich ludzi do
wytrwałej modlitwy różańcowej, która
może uratować Kościół oraz całą ludz-
kość przed szerzącym się złem i permi-
sywizmem moralnym, dotykającym
współczesny świat. Różaniec jest synte-
tycznym streszczeniem Ewangelii, która
winna być wykładnią naszego życia. Pa-
pież pisze m.in., iż różaniec jest także
modlitwą pokoju, gdyż rodzi owoce mi-
łości miłosiernej, a także pomaga modlą-
cemu spotkać się z Chrystusem w Jego
misteriach.

Niezliczone rzesze wiernych zafascy-
nowane są modlitwą różańcową, która

obok „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”
odmawiana jest przez nich codziennie.
Z różańcem nie rozstawał się m.in. brat
Albert Chmielowski, czy o. Pio. Róża-
niec inspirował wielu artystów, którzy na
swoich obrazach przedstawiali m.in. spra-
cowane ręce matki oplecione różańcem,
dającym jej siłę do zmagania się z truda-
mi codziennego życia.

Ludwik Pasteur, wybitny uczony fran-
cuski, chemik i mikrobiolog, jadąc do
Sorbony środkiem komunikacji publicz-
nej codziennie odmawiał różaniec, który
oplatał jego ręce. Kiedyś młody człowiek
zaczepił go i z sarkazmem w głosie za-
pytał: „W XIX wieku modli się pan na
różańcu, i to jeszcze w miejscu publicz-
nym. Jestem studentem Sorbony i nie
widzę związku między modlitwą, a po-
stępem w nauce”.

- „A ja jestem profesorem tej uczelni,
dyrektorem Instytutu w Sorbonie i do-
strzegam prymat wiary nad nauką” -
stwierdził spokojnie Ludwik Pasteur
i dalej zagłębił się w rozważaniach ró-
żańcowych, nie bacząc na zmieszanie stu-
denta, któremu z pewnością ta lekcja wia-
ry dała dużo do myślenia.

List różańcowy Jana Pawła II jest szcze-
gólnym i wymownym przesłaniem dla
świata i ludzi wchodzących w życie
w III tysiącleciu, jest skupiony przez Ma-
ryję na osobie Jezusa Chrystusa, którego
każdy wierzący winien kochać i naślado-
wać, który na wszystkich ołtarzach świą-
tyń świata daje nam samego siebie
w Eucharystii. Oby nasza moc duchowa
doskonaliła się w modlitwie różańcowej
i dodawała nam sił do godnego realizo-
wania życia.
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