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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXIX Niedziela Zwykła

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

Ojcze Święty

Byłeś Głową Kościoła Święte-

go obejmującego cały świat. Ni-

gdy jednak nie zapomniałeś

o swojej Ojczyźnie.

Całe swoje życie jak i również

każdą chwilę oddałeś w rece Mat-

ki swojego Mistrza, wymawiając

Totus Tuus. W tych świętych rę-

kach Matczynych zostawiłeś nam

wszystko i wszystkich.

Sabina Zemanek

Sprawozdanie z działalności Zespołu
Charytatywnego przy parafii Ofiarowania
NMP w Wadowicach za okres od 1 wrze-
śnia 2007r. do 31 sierpnia 2008r.

Skład osobowy zespołu
nie uległ zmianie i nadal liczy 16 człon-
ków w tym l honorowy i czterech wolon-
tariuszy. W każdą środę i czwartek
w godz. od 9 do 12 pełnione są dyżury,
a w miesiącach wakacyjnych tylko w środy.
W każdy drugi czwartek miesiąca mają
miejsce zebrania z udziałem Ks. Probosz-
cza. Zakres działalności i różnego rodzaju
pomocy nie uległ zmianie i tak:

- co miesiąc dokonujemy zakupu 250
sztuk talonów żywnościowych na kwotę
2500 zł.,

- częściowo refunduje się zakup le-
karstw - w wyjątkowych przypadkach
dokonuje się zakupu leków w całości,
przewóz na badania specjalistyczne, bądź
komisje lekarskie - średnio co miesiąc na
ten cel wydatkowane jest około 1150zł.,
- pomoc w różnych sytuacjach życiowych jak:
pogrzeby - 5 osób - koszt 145 zł.,
I Komunia Św. i bierzmowanie - 9 osób
koszt 525 zł .
- przed rozpoczęciem roku szkolnego za-
kupiono 230 sztuk talonów na kwotę
2300zł na artykuły szkolne z czego sko-
rzystało 52 osób, ponadto dopłacano do
podręczników i pomocy szkolnych 335 zł,

- włączamy się w organizację rekolekcji
wielkopostnych dla osób korzystających
z pomocy Punktu i MOPS,
- dokonujemy pomiaru ciśnienia krwi -
łącznie 86 osób,
- prowadzenie magazynu odzieży i jej
wydawanie.

Co roku bierzemy czynny udział w uro-
czystościach związanych z Dniem Cho-
rego 11 lutego i 27 czerwca - oprawa
Mszy Św., odwiedziny wszystkich cho-
rych i osób starszych, pomoc w dojściu
do Kościoła osobom starszym, bądź do-
wóz chorych samochodem.

-utrzymujemy też stały kontakt z grupą
dzieci i osób niepełnosprawnych. Czyn-
nie włączamy się w pomoc parafii w cza-
sie Zjazdu Dzieci i Młodzieży ze Szkół
im. Jana Pawła II organizując poczęstu-
nek dla uczestników.

W okresie od października do czerwca
1 osoba korzystała z pomocy stypendial-
nej - miesięczny wydatek 300 zł i 1 oso-
ba na studiach semestralnych. W miesią-
cu grudniu 2007 r. zorganizowana zo-
stała dla rodzin Romów pielgrzymka do
Częstochowy - 1200zł. i Limanowej –
koszt 1.200 zł. Stanisława Bandoła

cdn
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONI-
CZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

Mt 22, 15-21

Iz 45, 1. 4-6 1 Tes 1, 1-5b

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.

 Oto słowo Pańskie

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali
więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli:
Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na
nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci
się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność
i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!
Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Ceza-
ra. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to,
co należy do Boga.

Król Cyrus narzędziem Boga
Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję
i miłość Tesaloniczan

Dwa ołtarze
Spoglądając na słynny passus o tym,

co boskie i cesarskie z perspektywy wie-
lu wieków i doświadczeń, możemy po-
wiedzieć, że Królestwo Boże nie musi
rozwijać się w opozycji do władzy do-
czesnej i nie musi jej znosić, kiedy ta
ostatnia przestrzega swoich kompetencji
i służy właściwie pojętemu dobru wspól-
nemu. Nie brakowało też w historii swo-
istej symbiozy tego, co Boskie i cesar-
skie, czasem nawet zbyt daleko posunię-
tej. Ewangeliczne pojmowanie władzy

i przenikanie się pierwiastka Boskiego
z ziemskim mogą posłużyć do lepszego
poznania Eucharystycznego Misterium.

Chrystus Pan każe inaczej rozumieć to,
czym jest władza. Ukazuje jej istotę,
a jest nią służba. Mówi, że jeśli ktoś chce
być największym, niech się stanie jako
ten, który służy, czyli najmniejszym.
W czasie Ostatniej Wieczerzy wykonuje
najniższą posługę, zastrzeżoną dla niewol-
ników - umywa apostołom nogi.

Ks. Chrystusowcy

50-stronicowy tekst „Instrumentum la-
boris” pokazuje istniejące braki. Czyta-
my na przykład: „Wielu wiernych z róż-
nych powodów obawia się otworzyć
Biblię, zwłaszcza dlatego że wydaje im
się, że jest ona księgą zbyt trudną do zro-
zumienia”. Dokument zwraca uwagę na
niedostatki i trudności apostolatu biblij-
nego. Pojawia się postulat powiązania
Biblii z aktualnymi zagadnieniami, np.
z bioetyką: „Możemy to wyrazić słowa-
mi, które często pojawiają się w grupach
biblijnych: »Jak przejść od życia do tek-
stu i od tekstu do życia?«, a także, »jak

czytać Biblię z życiem, a życie z Biblią?”
W dokumencie pojawia się wiele kon-
kretnych postulatów duszpasterskich. Jest
zachęta do promowania lektury Pisma
Świętego metodą lectio divina. Wniosek
po lekturze całości: Biblia wciąż czeka
na odkrycie przez chrześcijan.

Po zakończeniu synodu papież opra-
cowuje wnioski w formie posynodalnej
adhortacji. Pytanie, czy ten posynodal-
ny dokument pozostanie tylko dokumen-
tem, czy zostanie przełożony na konkre-
ty w parafiach i wspólnotach, czy Pismo
Święte stanie się dla katolików księgą
życia? Nadziei nie można tracić.

ks. Tomasz Jaklewicz

Dzień Edukacji Narodowej
W poniedziałek 13 października bra-

łem udział w uroczystym spotkaniu na-
uczycieli z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w sali teatralnej Wadowickiego
Centrum Kultury. Spotkanie zorganizo-
wał Małopolski Kurator Oświaty Artur
Dzigański, przy wydatnej pomocy De-
legatury Kuratorium Oświaty w Wado-
wicach z Panią Dyrektor Cimer. Już od
kilku lat powszechnie mówi się, że za-
wód nauczycielski nie jest doceniony
przez społeczeństwo. Ludzie pracujący
w edukacji jako nauczyciele doświad-
czają nieustannych zawodów w spotka-
niach z podopiecznymi, a także ich ro-
dzicami. Odczuwają gorzki smak niedo-
statecznego wynagrodzenia za realizo-
waną pracę. Odnoszę wrażenie, że na-

uczyciele wciąż noszą w sobie gorycz nie-
dowartościowania i niedoceniania. Po-
trzebny jest uroczysty dzień – Dzień
Edukacji Narodowej – żeby tak władza,
jak również rodzice i dzieci, publicznie
dały czytelne znaki wielkiego szacunku
dla pracy nauczycieli. Dobrze się dzieje,
że na naszych oczach ci, którzy poświę-
cają się wychowaniu i nauczaniu mło-
dych Polaków, są nagradzani medalami,
a zwłaszcza podwyższonymi pensjami
i okazywaniem należnego im coraz więk-
szego szacunku.

Czym by Wadowice były bez tych wie-
lu różnorakich szkół? Jaki poziom pre-
zentowałyby Wadowice, gdyby w szko-
łach nie było mądrych nauczycieli.

Siłaczki i Siłacze – Sursum Corda!
ks. Proboszcz

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – uroczystość sw. Jana Kantego, pre-
zbitera, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa, we wtorek –
wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, w czwartek – wspomnienie św. Jana Kapi-
strana, prezbitera, w piątek – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.

(ciąg dalszy ze str. 5)

Szczególny rok
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2008 Ro-

kiem Jana Pawła II. Pamiętamy, że kilka miesięcy temu również Radni naszego miasta
podobną uchwałę podjęli.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  20 października
    6.00 Śp. ks. Ludwik, Maria, Jan, Teofila i Michał
    7.00 O powrót do zdrowia córki Jadwigi
    7.30 Śp. Zbigniew Gurdek
    8.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
  12.00 Śp. Józef Baklarz - 5 r. śm.
  18.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń

Śp. Andrzej Święchowicz
Wtorek  21 października
    6.00 Śp. Janina i Marian Pamuła
    7.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.30 Śp. Zbigniew Gurdek
    8.00    Śp. Teodora-Władysława Klaczak
  12.00 Śp. O błog. Boże dla Magdy

i Leszka Łasak w 2r. ślubu
  18.00 Śp. Jacek Przybylski

Śp. Zofia Kolber - 8 r. śm.
Środa 22 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Zbigniew Gurdek
    7.30 Śp. Stanisław Musiał - 3 r. śm.
    8.00 Śp. Bolesław Gładyś
  12.00 Śp. Jacek Przybylski
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
Dziękczynno błagalna dla Bogumiły i Rafała w 5 r. ślubu
O zdrwie dla Lidii

Za zmarłych:
Śp. Barbara Petek
Śp. Janina Piątek
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Stanisław Niedziółka
Śp. Jan Góra - 17 r. śm
Śp. Zofia Chudy

Piątek 24 października
     6.00 Śp. Zbigniew Gurdek
    7.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.30 Śp. Jadwiga Leśniewska i jej dziadkowie
    8.00 Śp. Mieczysław Witek
  12.00 Śp. Stanisław Chruszcz- 10 r. śm.
  18.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak

Śp. Piotr Rataj - 4 r. śm.

Sobota 25 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Zbigniew Gurdek
    7.30 Śp. Jacek Przybylski
    8.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa PP. Grobelnych
  12.00 Dziękczynno błagalna w 56 r. ślubu Zofii i Józefa Stopa
  18.00 Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Zofii i Tadeusza

Śp. Jan Mrowiec

Niedziela 26 października
   6.00 Śp. Zbigniew Gurdek
   7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń

Śp. Marcin Salepa - 4 r. śm.
   9.00 Za uczestników nabożeństw Majowych

przy kapliczce na ul. Podstawie
  10.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

błog. w 40 r. ślubu Henryka i Krystyny
  12.00 Dziękczynna za 70 lat życia Marii
  13.15 Śp. ks. Stefan Kajdas, Helena i rodzice
  18.00 Śp. Jacek Przybylski

Czwartek  23 października
    6.00

    7.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.30 Śp. Zbigniew Gurdek
    8.00 Śp. Jacek Przybylski
  12.00 Dziękczynna za 58 lat ślubu Anny i Piotra Kordek
  18.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak

Śp. Feliksa i Eugeniusz Wawro

XXIX Niedziela Zwykła - 19 października 2008 r.
1. Dzisiaj przeżywamy 82. Światowy

Dzień Misyjny, którego temat brzmi:
„Słudzy i apostołowie Chrystusa Jezu-
sa”. Z tej okazji dzieci z grupy misyjnej
kwestują na pomoc dla misjonarzy pra-
cujących w Afryce. Grupa Misyjna za-
prasza na loterię fantową, która odbę-
dzie w domu katolickim od poniedział-
ku do soboty, przed i po różańcu. Spo-
tkanie członków Akcji Katolickiej dzi-
siaj o godz. 16.30.

2. Na Nabożeństwach Różańcowych
o godz. 17.30 w nadchodzącym tygo-
dniu modlimy się za misje.

3. W czwartek na godz. 16.30 zapra-
szamy Honorową Straż Serca Bożego.

4. W piątek, w rocznicę poświęcenia
kaplicy więziennej, ks. bp Józef Guzdek
odprawi w niej mszę św. W tym dniu na
różaniec o godz. 17.30 zapraszamy spe-
cjalnie młodzież z klas II gimnazjum.

5. W sobotę na mszy św. o godz. 10.00
Społeczność Zespołu Szkół nr 1, daw-
nej Budowlanki, przyjmie za swego Pa-
trona, ks. Jana Twardowskiego. Zainte-
resowanych zapraszamy na tę mszę św.

6. Zbliża się miesiąc listopad – mie-
siąc szczególnej pamięci o zmarłych. Za-
troszczmy się o zewnętrzny wygląd gro-
bów naszych bliskich. Tym bardziej pa-
miętajmy o pomocy duchowej. Taką po-

moc wyświadczamy przez naszą modli-
twę, czyny miłosierne, zyskiwane odpu-
sty, zamawiane Msze Św., a także prośby
o wypominki. W naszej bazylice, przez
cały listopad przed wieczorną Mszą Św.,
modlimy się na różańcu za zmarłych –
czytamy wtedy wypominki miesięczne.
Roczne wypominki odczytujemy w mo-
dlitwie przed poszczególnymi niedzielny-
mi mszami św. Prosimy w rocznych wy-
pominkach dawać zwięzłe spisy zmarłych.
Składamy dowolne ofiary – mając świa-
domość, że jest to roczny obowiązek po-
dejmowany przez kapłanów. Oprócz wy-
pominków przyjmujemy na msze św.
zbiorowe odprawiane we Wszystkich
Świętych oraz Dzień Zaduszny. Na cmen-
tarzu parafialnym w te dwa dni odpra-
wiamy msze św. o godz. 9.00, a na ko-
munalnym o godz. 11.00.

7. W środę 29 października pielgrzy-
mujemy do Łagiewnik, a także do kościo-
ła jubileuszowego św. Pawła Księży Mi-
sjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Wy-
jazd o godz. 9.30. Powrót ok. godz.
17.00. Koszt przejazdu 15 zł.

8. W czwartek 30 października na godz.
18.45 zapraszamy do kaplicy domu para-
fialnego rodziców młodzieży, która w tym
roku szkolnym przygotowuje się na przy-
jęcie Sakramentu Bierzmowania.

Serdeczne dzięki
Imieniem Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia wyrażam serdeczne Bóg zapłać wszyst-

kim, którzy swoją ofiarą w ubiegłą niedzielę wsparli możliwość udzielania stypendiów.
Zebraliśmy 4.630 zł. Pieniądze te Papieska Fundacja przeznacza na kształcenie zdolnej,
ale ubogiej młodzieży.

Nowa kaplica czeka
W ostatnim tygodniu zmontowano nowy

ołtarz w kaplicy poświęconej Ojcu Świę-
temu Janowi Pawłowi II. Ołtarz ten zapro-
jektowały Artystki, które były autorami
polichromii wnętrza naszej świątyni: PP.
Aleksandra Grochal i Katarzyna Dobrzań-

ska. W ołtarzu umieszczony jest obraz Ojca
Świętego, który dotychczas był wewnątrz
bazyliki. Do czasu zaliczenia przez Kościół
Papieża Jana Pawła II Wielkiego w Poczet
Świętych, obraz będzie zasłonięty. Tak
wymaga praktyka Kościoła. Koszt realiza-
cji ołtarza autorzy wyliczyli na 130 tys. zł.
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ks. Proboszcz

Przeżywane w pierwszym tygodniu
października misje parafialne wywołują
w mojej świadomości głębokie refleksje.
Są one w roku, które Kościół poświęcił
św. Pawłowi. Wiemy, że Apostoł Naro-
dów odbył wielkie podróże misyjne.
Z jakim powodzeniem? Nie zawsze były
one tryumfalne i zwycięskie. Miały one
też smak pewnej przegranej, a nawet klę-
ski. Wciąż uświadamiam sobie, że Jezu-
sowa misja w oczach ludzkich zakończy-
ła się wielką klęską, ukrzyżowaniem.
A jednak Bóg widział inaczej. Ostatecz-
nym zakończeniem drogi Jezusa to Zmar-
twychwstanie i Wniebowstąpienie. Tego
zwycięstwa ogół ludzi nie był świadkiem.

Nasze misje parafialne miały w sobie
coś z tej nieudolności. Nie było w nich
udziału widocznych tłumów. Zabrakło
niekończących się kolejek przy konfesjo-
nale. Bliski był mi stan apostołów, któ-
rzy skarżyli się do Jezusa mówiąc, że całą
noc łowili i próżna była ich praca, bo nic
nie złowili. Zabrakło mi w tych misjach
wielkiego dynamizmu dominikańskiego
i gorliwej odpowiedzi na nasze zaprosze-
nie parafian.

Niesatysfakcjonujące przeżyte misje
wywołują szereg pytań o jakość naszego
duszpasterstwa w papieskiej parafii. Co
trzeba robić, żeby ono było bardziej sku-
teczne? Jak efektywnie docierać do wier-
nych? Jaki jest powód miernego zaanga-
żowania w życie religijne wielu katoli-
ków? A może to wszystko nie tak? Powi-
nienem przecież zachęcać, zapalać, bu-
dzić nadzieję, ukazywać zwycięstwa,
a nie przegrane.

Podczas misji byłem uczestnikiem
XXII Zjazdu Delegatów Solidarności, dla
których mszę św. w naszej bazylice

Wciąż dudni woda
w czwartek 9 października odprawiał ks.
Prymas kard. Józef Glemp. Miałem oka-
zję gościć Go na plebanii od wieczora
w środę do czwartkowego południa.
W rozmowie ks. Prymas mówił o swo-
ich licznych obowiązkach podczas kie-
rowania archidiecezją warszawską, a tak-
że Kościołem w Polsce. Obecnie, gdy już
jest emerytem jest jako Prymas nieustan-
nie proszony do udziału w różnych spo-
tkaniach na terenie całej Polski. Zasta-
nawiałem się nad słowami ks. Prymasa
wypowiedzianych w kazaniu do Delega-
tów Solidarności. „Jeden z drugim w no-
szeniu różnych ciężarów, a nigdy jeden
przeciw drugiemu” – było to powtórzo-
ne zdanie, które kiedyś wypowiedział Oj-
ciec Święty. Po dwudziestu ośmiu latach
trwania ruchu Solidarnościowego w Pol-
sce, nie wiem czego jest więcej, czy je-
den z drugim, czy jeden przeciwko dru-
giemu. Wciąż dowiaduję się o różnych
oskarżeniach wewnątrz związkowych.
Jeden przeciw drugiemu. Zastanawiam
się również, na ile dzisiaj Związek Za-
wodowy noszący tak piękną nazwę, sta-
je w obronie ludzi pracy. Tak bardzo
sytuacja pracownika jest inna w naszych
wolnych, ale bardzo żarłocznych czasach
– niżeli w okresie realnego socjalizmu.
Myślę, że sytuacje dzisiejsze są bardziej
złożone niż dawniej. Wtedy wiadomo
było, kto jest wrogiem. Kto nas obdzie-
ra i upadla. Dziś jest wiele cieni i pół-
cieni. Polski świat lat osiemdziesiątych
dwudziestego  wieku był inny niżeli dzie-
je naszego narodu w pierwszej dekadzie
XXI wieku. Upłynęło zaledwie 30 lat
i tak bardzo wiele się pozmieniało. Je-
stem przekonany, że do tych zmian przy-
służył się również wielki Pontyfikat Wa-

dowiczanina Jana Pawła II. Byłem moc-
no zdumiony, że o tych obradach, w któ-
rych brało udział 400 Delegatów, środ-
ki masowego przekazu, zwłaszcza tele-
wizja, milczała. Nie spotkałem w pro-
gramach ogólnopolskich szerszych wia-
domości na temat wadowickiego Zjaz-
du. Jestem przekonany, że gdyby w tym
czasie w Wadowicach było spotkanie 20
gejów lub 15 lesbijek, to temat ten był-
by bardzo nagłaśniany. Z pewnością
wiele byśmy o tych sprawach słyszeli.
Choć żyjemy w wolnej Polsce, gdzie jest

łatwość przekazywania w środkach ma-
sowego przekazu różnych wiadomości, to
jednak nieustannie dostrzegamy, że są one
podawane bardzo wybiórczo. Pewne zda-
rzenia mocno się nagłaśnia, a inne pomi-
ja się milczeniem. Kto o tym decyduje,
które wiadomości są ważne dla słucha-
czy, telewidzów. W ocenie tych faktów
zgadzam się z opiniami ks. Dyrektora
Radia Maryja i telewizji TRWAM, o. Ta-
deusza Rydzyka. On często używa słowa
„medialna manipulacja”. Zdanie to od-
daje rzeczywistość, w której żyjemy.

Synod o Słowie
„Słowo Boże w życiu i misji Kościo-

ła” - taki temat rozważają uczestnicy XII
Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu
Biskupów. Odbywa się w Rzymie od 5
do 26 października. Bierze w nim udział
230 biskupów z różnych części świata.

Synod biskupów jest owocem Soboru
Watykańskiego II. To na soborze doszło
do ponownego odkrycia kolegialności
episkopatu. Kolegialność oznacza, że bi-
skupi są nie tylko pasterzami w swoich
diecezjach, ale jako wspólnota następ-
ców Apostołów są odpowiedzialni za cały
Kościół.

Instytucję synodu biskupów powołał
do życia w 1965 roku papież Paweł VI.
Pierwszym sekretarzem generalnym sy-
nodu był Polak, bp Władysław Rubin.
Synod Biskupów pełni rolę doradczą
wobec papieża. Ponieważ biorą w nim
udział biskupi z całego świata, obrady
i dyskusje ukazują doświadczenia całe-
go Kościoła. Istnieją różne rodzaje zgro-
madzeń synodu. Sesje specjalne poświę-
cone są poszczególnym częściom świata
lub krajom. Sesje nadzwyczajne służą do

omówienia pilnych spraw. Sesje zwyczaj-
ne odbywają się co 3-4 lata i podejmują
tematy ważne dla Kościoła powszechne-
go. Tych zwyczajnych zgromadzeń było
do tej pory jedenaście. Pierwsze odbyło
się w 1967 roku, ostatnie w październiku
2005 r. i rozważano wtedy temat Eucha-
rystii.

Polskimi uczestnikami synodu są: bp
Stanisław Gądecki z Poznania, abp Ma-
rian Gołębiewski z Wrocławia i bp Zbi-
gniew Kiernikowski z Siedlec. Z nomi-
nacji papieskiej ojcem synodalnym zo-
stał także kard. Stanisław Dziwisz.
W gronie ekspertów synodalnych znalazł
się ks. prof. Waldemar Chrostowski
z UKSW w Warszawie, zaś jedną z au-
dytorek jest Ewa Kusz, przewodnicząca
Światowej Konferencji Instytutów
Świeckich.

Ostatni sobór zwrócił uwagę na potrze-
bę dowartościowania Pisma Świętego
w życiu Kościoła. Od tego czasu minęło
ponad 40 lat. Wiele zmieniło się w tej
dziedzinie na lepsze. A jednak obszerny

(ciąg dalszy na str. 7)


