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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
6. NIEDZIELA ZWYK£A

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Bo¿e w Trójcy Jedyny,

Dziêkujemy Ci, ¿e Jan Pawe³ II pobudzi³ nasz naród do wolnoœci – wzywaj¹c

ducha do poœwiêceñ i œwiêtoœci. Za Jego pontyfikatu ka¿dy z nas czu³ siê bezpiecz-

ny. Za ¿ycia orêdowa³ do Boga za nami. Jesteœmy przekonani, ¿e po œmierci tym

bardziej wstawia siê u Chrystusa Mi³osiernego za ludzkimi biedami.

Anna i Tadeusz Grobelny z dzieæmi

(ci¹g dalszy ze str. 5)

mi³oœæ Chrystusa do Ko-
œcio³a. Je¿eli tworzymy
w naszych domach atmos-
ferê wype³nion¹ mi³oœci¹,
to pozwalamy naszym dzie-
ciom odczuæ przedsmak nie-

ba,  je¿eli  jest w niej nienawiœæ, to bêdzie
to przedsmak piek³a.

Ks. Henri Caffarel, za³o¿yciel francuskie-
go ruchu ma³¿eñskiego  E.N.D. ( 1937)
sformu³owa³ nastêpuj¹cy aforyzm „Twoja
mi³oœæ bez wymagañ pomniejsza mnie.
Twoje wymagania bez mi³oœci zniechêcaj¹

mnie. Twoja wymagaj¹-
ca mi³oœæ daje mi
wzrost”., i chocia¿ u³o-
¿ony dla ma³¿onków,
jest odpowiedni do ka¿-
dej relacji mi³oœci, rów-
nie¿ do dzieci.

Jak jest nasza mi³oœæ do dzieci? Czy na-
sza mi³oœæ do dzieci jest odzwierciedleniem
mi³oœci mi³osiernej Boga do nas? Czy  w³a-
œciwie kszta³tujemy  ich mi³oœæ?  Czy sta-
ramy siê pog³êbiæ nasz¹ œwiadomoœæ, ¿e
mi³oœæ jest ukazywaniem naszym dzieciom
Boga, Bo¿ej mi³oœci?

Radosne czwartki w czasie ferii zimowych
Podczas tegorocznych ferii zimowych

odby³y siê dwa radosne czwartki.
21 stycznia 2010r. grupa 30 dzieci, g³ów-

nie ze œwietlicy Sióstr Nazaretanek, zwie-
dzi³a ciekaw¹ w Muzeum Miejskim – „Wa-
dowice Karola Wojty³y”. PóŸniej w salce
Domu Katolickiego przy herbatce i smacz-
nych p¹czkach odby³y siê ró¿ne konkursy
z nagrodami. Jednym z nich to opowiada-
nie o swojej babci lub dziadku, przecie¿
21 i 22 stycznia ich œwiêto.

Drugi radosny czwartek – 28 stycznia
przebieg³ pod has³em „Przewodnicy PTTK
dzieciom – Szlakiem Legend”. Pojechali-
œmy do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanc-
korony. Wycieczkê prowadzi³o czterech
przewodników z Wadowic: Janusz Jêdry-
gas, Józef Hyrkiel, Krzysztof Kurzyniec
i Maria Zadora. Podczas wycieczki dzieci
pozna³y 23 legendy zwi¹zane ze zwiedza-
nymi miejscami. Zobaczy³y piêkn¹ szop-

kê w klasztorze w Kalwarii, w Lanckoro-
nie pomimo padaj¹cego œniegu ruszy³y na
Górê Lanckoroñsk¹, aby obejrzeæ ruiny
zamku i wys³uchaæ legend.

Po powrocie do Wadowic w salce domu
katolickiego by³a ciep³a, malinowa herbat-
ka, kie³baska na gor¹co z musztard¹, ket-
chupem, chlebem, p¹czki. Wszystko piêk-
nie przygotowa³y na stolach pp. Zosie Bo-
chenek i Ryba. Na szczególn¹ uwagê za-
s³uguj¹ wypowiedzi dzieci na temat pracy
i wiedzy przewodników. Na zakoñczenie
ka¿dy uczestnik otrzyma³ certyfikat uczest-
nictwa w akcji „Przewodnicy PTTK dzie-
ciom”, oraz puzzle.

Wycieczka by³a bezp³atna. G³ównym
sponsorem by³ Urz¹d Marsza³kowski Wo-
jewództwa Ma³opolskiego. Nasz¹ wyciecz-
kê utrwalali Panowie z Zespo³u Interneto-
wej Telewizji Samorz¹dowej TV Ma³opol-
ska (www.tv.malopolska.pl).Maria Zadora
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Oto s³owo Pañskie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Jezusowe s¹dy id¹ wbrew ludzkie-
mu myœleniu o powodzeniu i szczê-
œciu. Matki szepcz¹ dzisiaj do uszu
dzieci inn¹ naukê. Innej m¹droœci
uczy szko³a. Zupe³nie inaczej mówi¹
w telewizji. Od czasów oœwiecenia
nasza cywilizacja pok³ada nadziejê
w cz³owieku, a wiêc - zgodnie z jere-
miaszowym przes³aniem - jest przeklê-
ta... Byæ przeklêtym to przeciwieñstwo
stanu b³ogos³awieñstwa, wiêc osta-

Dziœ rozpoczynamy 40-to godzinne nabo¿eñstwo eucharystyczne. Po ka¿dej mszy œw.
odprawiamy adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli siê
wewnêtrznie zobowi¹zani, ¿e podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjœæ na modlitwê do koœcio³a. Na adoracjê Najœwiêtszego Sa-
kramentu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabo¿eñstwa

Niedziela 14 lutego
godz. 14.00 rejon I - Roków,
ul. Miedzne P. Ma³gorzata Radoñ, P. An-
drzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz WoŸniak, oraz P. Antoni Mar-
kielowski
godz. 16.00 rejon III, IV i V ul. Bato-
rego oraz bloki 19, 21, 23, 27, 31. P. Marta
Pustu³ka, P. Renata Oleksy, ul. £azówka
i os. Widok, P. Maria Rokowska
godz. 17.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie

Poniedzia³ek 15 lutego:
godz. 9.00 rejon VII ul. Wojska Pol-
skiego i os. S³oneczne - PP. Pamu³owie
godz. 10.00 rejon VIII, IX, X os. We-
sterplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte, P. Krysty-
na Matlak i P. Stanis³awa Bando³a
godz. 11.00 rejon XI, XII ul. Krakow-
ska, Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Get-
ta, Piaskowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
Pu³askiego, Barska, Wiœniowa, P. Maria
Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 13.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Nikli-
borca, os. £¹ki - P. Stefan M¿yk,
godz. 14.00 rejon XIV, XV ul. Mickie-
wicza, ul. Sadowa, P. Ludwika Sikora
godz. 15.00 rejon XVI, XVII ul. S³o-
wackiego, Iwañskiego, Krasiñskiego, ul.
Trybunalska, ¯wirki i Wigury, Sobieskie-

go, Jagielloñska, pl. Koœciuszki, Spadzi-
sta, Szpitalna, al. Wolnoœci, P. Józef Leh-
ferld, P. Teresa Bernaœ
godz. 16.00 dzieci szkolne
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelic-
ka, P. Miros³awa Gryga, P. Józef Widlarz

Wtorek 16 lutego:
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana
Paw³a II, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna,
Cicha, ul. Podstawie, Nadbrze¿na, P. Ma-
ria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI os. M.Wa-
dowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24,
26, 28, 30, 32, P. Jan Pietras, P. Stanis³awa
Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII os. Jednoœæ,
ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe,
ul. Legionów, ¯eromskiego, Nieca³a, Fa-
bryczna, Chopina, M³yñska, Pi³sudskiego,
Lwowska, P. Tadeusz Mrowiec, P. Stani-
s³aw Szyd³owski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkie-
wicza, Teatralna, Wojty³ów, Koœcielna,
P. Zofia Ryba
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 Maœlanka
godz. 16.00 m³odzie¿ gimnazjalna
godz. 17.00 rejon XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX os. XX-lecia 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, P. Anna
Brañka, P. Stanis³aw Potoczny, P. Helena Bik

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PRORO-
KA JEREMIASZA
Jr 17, 5-8
B³ogos³awiony, kto pok³ada ufnoœæ w Bogu.

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 15, 12. 16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstaw¹ naszej wiary

EWANGELIA:  £k 6, 17. 20-26  B³ogos³awieni ubodzy, biada bogaczom

Cieszcie siê i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie

Jezus zeszed³ z dwunastoma Aposto-
³ami na dó³ i zatrzyma³ siê na równi-
nie. By³ tam du¿y poczet Jego uczniów
i wielkie mnóstwo ludu z ca³ej Judei
i z Jerozolimy oraz z wybrze¿a Tyru
i Sydonu. A On podniós³ oczy na swo-
ich uczniów i mówi³: «B³ogos³awieni
jesteœcie wy, ubodzy, albowiem do was
nale¿y królestwo Bo¿e. B³ogos³awie-
ni wy, którzy teraz g³odujecie, albo-
wiem bêdziecie nasyceni. B³ogos³a-
wieni wy, którzy teraz p³aczecie, albo-
wiem œmiaæ siê bêdziecie. B³ogos³a-
wieni bêdziecie, gdy ludzie was znie-
nawidz¹ i gdy was wy³¹cz¹ spoœród

siebie, gdy zel¿¹ was i z powodu Syna
Cz³owieczego podadz¹ w pogardê wa-
sze imiê jako niecne: cieszcie siê i ra-
dujcie w owym dniu, bo wielka jest
wasza nagroda w niebie. Tak samo bo-
wiem przodkowie ich czynili proro-
kom. Natomiast biada wam, bogaczom,
bo odebraliœcie ju¿ pociechê wasz¹.
Biada wam, którzy teraz jesteœcie syci,
albowiem g³ód cierpieæ bêdziecie. Bia-
da wam, którzy siê teraz œmiejecie, al-
bowiem smuciæ siê i p³akaæ bêdziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwa-
liæ was bêd¹. Tak samo bowiem ojco-
wie ich czynili fa³szywym prorokom».

Szczêœliwi
tecznie oznacza to po prostu bycie nie-
szczêœliwym. Nieszczêœliwa, nieszczê-
sna jest cywilizacja wiary w nieogra-
niczone mo¿liwoœci cz³owieka. Biedny
jest cz³owiek, któremu  wydaje siê, ¿e
jest Bogiem. „Bêdziecie Jako bogowie”
– obiecywa³ niegdyœ w¹¿ w rajskim
ogrodzie. Czy to nie brzmi strasznie?
Przecie¿ najbardziej tragiczne karty
ludzkiej historii zapisali ci, którzy uwie-
rzyli, ¿e s¹ jako bogowie…

ks. dr Wojciech Bartkowicz
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Intencje mszalne: 6. Niedziela Zwyk³a - 14 lutego 2010r.

Pi¹tek 19 lutego
    6.00 Œp. Kazimierz Stankiewicz
    7.00 Œp. Edward Wiercimak
    7.30 Œp. Zdzis³awa Tyralik i Maria siostra
    8.00 Œp. Irena Wyroba
  12.00

  18.00 Œp. Marian Gawron - r. œm.
Œp. Czes³aw Mrajca

Sobota 20 lutego
    6.00

    7.00 Œp. Kazimierz Stankiewicz
    7.30 Œp. Edward Wiercimak
    8.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Izoldy i Marka w 17 r. œlubu
  12.00 Œp. Kazimierz Rajda
  18.00 Œp. Anna Sikora - 1 r.œm. i Jan Sikora-14 r.œm.

Œp. Bogus³aw Juszczyk

Niedziela 21 lutego
   6.00 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
   7.30 Œp. Józef Sowa - 13 r.œm.

W 50 r. œlubu Mieczys³awa i Anny Sroka
z podziêkowaniem i proœb¹ o dalsze b³. Bo¿e

   9.00 Œp. Edward Mazur z rodzin¹ - 18 r.œm.
  10.30 Œp. Eleonora P³ywacz i zmrali z rodziny
  12.00 Œp. Edward Buda
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Stanis³aw Wawro

Czwartek 18 lutego
    6.00

    7.00

    7.30 Œp. Czes³aw Mrajca
    8.00 Œp. Maria Goœciej
  12.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
  18.00 Œp. Edward Wiercimak

Œp. Kazimierz Stankiewicz

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzin-
ne nabo¿eñstwo eucharystyczne. Po ka¿-
dej mszy œw. odprawiamy adoracjê Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Parafian prosi-
my, aby poczuli siê wewnêtrznie zobo-
wi¹zani, ¿e podczas 40-godzinnej adora-
cji koniecznie trzeba w dogodnym cza-
sie przyjœæ na modlitwê do koœcio³a. Na
adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu na
godz. 14.00 zapraszamy Parafian z Ro-
kowa i Miedznego, na godz. 15.00 –
z ulic na Zaskawiu, na godz. 16.00 –
z ulicy Batorego i z bloków, z £azówki
i z os. Widok, na godz. 17.00 – os. Pia-
stowskie i z ul. Brzostowskiej.

2. Jutro i we wtorek dalszy ci¹g 40-to
godzinnego nabo¿eñstwa. Adoracja Naj-
œwiêtszego Sakramentu jest od godz. 9.00
do 18.00. Prosimy przewodników poszcze-
gólnych rejonów o zorganizowanie adora-
cji wed³ug porz¹dku zamieszczonego
w dzisiejszym parafialnym biuletynie.
Dzieci szkolne zapraszamy na adoracjê ju-
tro na godz. 16.00, natomiast m³odzie¿ gim-
nazjaln¹ we wtorek na godz. 16.00.

3. We wtorek 16 lutego pielgrzymujemy
na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz. 16.00. Koszt
przejazdu 30 z³. Natomiast w pi¹tek 26 lu-
tego pielgrzymujemy do £agiewnik wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15 z³. Na-
tomiast w sobotê 6 marca jedziemy do Za-
kopanego. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.

4. W œrodê rozpoczynamy Wielki Post.
Zapraszamy na procesjê pokutn¹ o godz.
15.30 z Górki do Bazyliki. Znak posypa-
nia g³owy popio³em uœwiadamia przemi-
jalnoœæ naszego bytowania. Msze œw. w tym
dniu odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu

jest post œcis³y. Obowi¹zuje on ka¿dego
katolika pomiêdzy 18-tym, a 60-tym ro-
kiem ¿ycia. Post ten dopuszcza przyjêcie
pokarmu bezmiêsnego raz do syta i dwa
razy w ci¹gu dnia lekki posi³ek. Post œcis³y
jest w Œrodê Popielcow¹ i w Wielki Pi¹tek.
Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast
we wszystkie pi¹tki roku obowi¹zuje kato-
lików w Polsce wstrzemiêŸliwoœæ od po-
karmów miêsnych, a tak¿e powstrzymanie
siê od hucznych zabaw.

5. W œrodê nowennê do Matki Bo¿ej od-
prawiamy o godz. 9.00 i 17.30.

6. W czwartek o godz. 9.00 spotkanie
cz³onków Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.

7. W tym tygodniu od Œrody Popiel-
cowej do niedzieli s¹ kwartalne dni
o ducha pokuty.

8. Wszystkich, którzy korzystaj¹ z ró¿-
norakiej pomocy: koœcielnej, Miejskie-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, czy te¿
innych oœrodków zapraszamy na reko-
lekcje, które odbêd¹ siê po Œrodzie Po-
pielcowej: w czwartek, pi¹tek i sobotê
o godz. 8.00. W dniach tych dziêkuje-
my Bogu za Ofiarodawców, którzy
dziel¹ siê z potrzebuj¹cymi.

9. W sobotê o godz. 16:30 ma spotkanie
Parafialny Zespó³ Akcji Katolickiej.

10. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy Œw.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogê Krzy-
¿ow¹ odprawiamy w pi¹tki: dla doros³ych
o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45, a dla
m³odzie¿y o 18.30 oraz w niedzielê o godz.
16.15. Gorzkie ¯ale odprawiamy w nie-
dziele o godz. 17.00.

Œp. Kazimierz Stankiewicz, ur. 1948r., zam. ul. Nadbrze¿na

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:Pogrzeb

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

Poniedzia³ek  15 lutego
   6.00 Œp. Marian Wasilewski
   7.00 Œp. Czes³aw Mrajca
   7.30 Œp. Kazimierz Stankiewicz
   8.00 Œp. Natalia Augustyniak
  12.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
  18.00 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek

Dziêkczynna o dalsze b³. Bo¿e dla Bartosza

Wtorek  16 lutego
   6.00 Œp. Z rodziny Tomskich
   7.00 Œp. Kazimierz Stankiewicz
   7.30 Œp. Maria i Micha³ P³ywacz
   8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  12.00 Œp. Marian Wasilewski
  18.00 Œp. Mieczys³aw B¹k

Dziêkczynna Stwórcy za przyczyn¹
MB Nieustaj¹cej Pomocy i Jana
Paw³a II za szêœliwe porody i o
zdrowie dzieci i matek

Œroda 17 lutego Œroda Popielcowa
    6.00 Œp. Irena Krêcioch
    7.00 Œp. Barbara Gêbala
    8.00 Œp. Natalia Augustyniak
  10.00 Sp. Serafina Lichwiarska
  12.00 Œp. Marian Wasilewski
  16.00 Œp. Jan Oleksy
  18.00 Œp. Emilia Pawlik

Œp. Kazimierz Mnich
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

11. W naszej archidiecezji rozpoczy-
na siê od tej niedzieli okres spowiedzi
i komunii œw. wielkanocnej. Trwa on
do uroczystoœci Trójcy Przenajœwiêtszej
– 30 maja.

12. W przysz³¹ niedzielê 21 lutego Pa-
nie z Zespo³u Charytatywnego przy na-
szej œwi¹tyni bêd¹ zbiera³y ofiary na po-
moc zimow¹ dla ludzi biednych. Bóg za-
p³aæ za pomoc charytatywn¹.

13. Prosimy czytelników „Rycerza Nie-
pokalanej” by w najbli¿szym czasie od-
nowili prenumeratê tego miesiêcznika
w zakrystii wp³acaj¹c 30,- z³ na rok.

14. M³odych ze szkó³ œrednich, a tak¿e
z wy¿szych, którzy dotychczas nie przy-
jêli Sakramentu Bierzmowania pragnie-
my przygotowaæ w Wielkim Poœcie tak,
aby mogli przyj¹æ ten Sakrament
12 kwietnia. Chêtnych zapisujemy w za-
krystii lub kancelarii parafialnej.

Jak dudni woda w Jakubowej studni

W dzisiejszym reporta¿u kolêdowym
pragnê opisaæ moje g³êbokie zamyœlenia
nad Bo¿ymi tajemnicami, których skut-
ki doœwiadczam w poszczególnych od-
wiedzanych rodzinach. Spotyka³em lu-
dzi bardzo szczêœliwych, ale tak¿e mia-
³em okazjê byæ u tych, którzy cierpi¹.
S¹ bardzo poranieni. Przysz³a na t¹ ro-
dzinê nag³a œmieræ, prze¿ywaj¹ chorob¹
kogoœ bliskiego, nast¹pi³ rozpad ma³¿eñ-
stwa. Dotknê³o bezrobocie. Ile¿ jest tych
powodów smutku, a nawet bolesnych ³ez.
S³yszê, jak mówi¹ domownicy: „Niech
ksi¹dz wyt³umaczy!”.

Czy¿ mam Bo¿y patent, ¿ebym móg³
wyjaœniaæ przedziwne drogi rz¹dów
Bo¿ych w poszczególnych rodzinach,
czy w historii okreœlonego cz³owieka.
Sam po takich zas³yszanych faktach
pytam siê Boga: „Dlaczego?”. Dlacze-
go ktoœ m³ody nagle umiera, on by³ tak
bardzo potrzebny. Inny wiekowy, cho-
ruj¹cy od lat na Alzmeihera – wci¹¿
potrzebuje opieki. Oto wielka tajem-
nica wiary.

Spotykaj¹c siê zw³aszcza z chorymi para-
fianami, bardzo bliski jest mi opis ostatniej
pielgrzymki Jana Paw³a II do Lourdes. Od-
by³a siê ona 14 i 15 sierpnia 2004 roku. Cier-
pienie znaczy³o jego twarz, cia³o, g³os. „Klê-
kaj¹c tutaj, przy grocie Massabielskiej, ze
wzruszeniem odczuwam, ¿e dotar³em do kre-
su mej pielgrzymki” - pad³y przejmuj¹ce s³o-
wa. Jak ka¿dy pielgrzym Ojciec Œwiêty za-
pali³ œwiecê i napi³ siê wody ze Ÿród³a. S³a-
by Papie¿ skierowa³ do chorych mocne s³o-
wa: „Jestem tutaj razem z Wami jako piel-
grzym do Najœwiêtszej Dziewicy. Czyniê
moimi Wasze modlitwy i nadzieje, dzielê
z Wami ten czas naznaczony fizycznym cier-
pieniem, ale niemniej p³odny w cudownym
zamyœle Boga”.

Gdy koñczê opis prze¿yæ tegorocznej
kolêdy powtarzam wam ukochani Para-
fianie s³owa naszego Rodaka Jana
Paw³a II Wielkiego: „Chcia³bym Was
wszystkich obj¹æ, jednego po drugim,
w sposób serdeczny moimi ramionami
i zapewniæ Was, jak bardzo Wam jestem
bliski i solidarny z Wami”.

Zamyœlenia katechetów
Spotkanie katechetów w pierwszy

czwartek lutego by³o poœwiêcone przy-
gotowaniom do wielkopostnych reko-
lekcji i nabo¿eñstw z udzia³em dzieci i
m³odzie¿y.

Ju¿ wkrótce zaczniemy nabo¿eñstwo
Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali .
Ksi¹dz proboszcz wyrazi³ pragnienie, aby
ka¿de dziecko przynajmniej raz wziê³o
udzia³ w tych piêknych nabo¿eñstwach,
które s¹ rozwa¿aniem mêki i œmierci na-
szego Zbawiciela. Na krótkie Drogi
Krzy¿owe dzieci mog¹ przecie¿ przyjœæ
same bezpoœrednio po lekcjach lub w to-
warzystwie doros³ych, którzy czêsto
bior¹ w nich udzia³.

Kolejn¹ spraw¹ jest udzia³ naszych dzie-
ci w 40-godzinnym nabo¿eñstwie po³¹czo-
nym z adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramen-
tu. I tak dzieci szkó³ podstawowych przyjd¹
na pó³godzinn¹ adoracjê w poniedzia³ek,
która zostanie przygotowana specjalnie
z myœl¹ o nich. M³odzie¿ zaproszona jest
na wtorek.

s.Ewa –katechetka

Grono katechetów pod przewodnictwem
Ksiêdza Infu³ata Jakuba Gila ¿ywo dysku-
towa³o nad form¹ organizacj¹ trzydniowych
rekolekcji wielkopostnych dla szkó³. Oka-
zuje siê, ¿e nie jest to takie proste. Zw³asz-
cza, ¿e szko³a w której katechizujê ma sys-
tem dwuzmianowy. G³ównym tematem na-
szych dyskusji by³ problem opieki nad
uczniami w czasie drogi ze szko³y do ko-
œcio³a, w czasie trwania nabo¿eñstw oraz
zagospodarowanie czasu na  szkole. W szko-
le czêsto nauczyciele i wychowawcy pro-
wadz¹ spotkania z uczniami. Nie zawsze
zwi¹zane z  rekolekcjami, chocia¿ by³oby
to wskazane.

Ponadto dla przeprowadzenia  rekolek-
cyjnych nauk na terenie parafii szko³y mu-
sza tworzyæ nowy plan organizacyjny na trzy
dni. Jako katecheci dostrzegamy potrzebê
porozumienia siê parafii ze szko³¹ w kwe-
stii organizacji rekolekcji, w celu bezpiecz-
nego i dobrego prze¿ycia spotkañ rekolek-
cyjnych naszych podopiecznych.

Mamy nadziejê, ¿e tegoroczne rekolek-
cje bêd¹ owocne dla dzieci, m³odzie¿y,
a tak¿e dla tych, którzy w³¹cz¹ siê w ich
organizacjê.

Rodzina Domowym Koœcio³em

Misja prorocka - mi³oœæ do dzieci

(ci¹g dalszy na str. 8)

Jednym ze sposobów przepowiadania
Boga jest  ukazywanie Go poprzez  okazy-
wanie mi³oœci naszym dzieciom. W  rela-
cji mi³oœci w stosunku do  siebie i do dzie-
ci  wyra¿a siê nasze podobieñstwo do Boga,
bo Bóg jest mi³oœci¹ agape; Bóg posiada
siebie w nieustannym dawaniu siebie. Czy¿
nie podobna jest nasza postawa w dawaniu
siebie naszym dzieciom, nieustannym da-
waniu? Nasze maluchy wyobra¿enie Boga
Ojca czerpi¹ z obrazu swojego ziemskiego

ojca, a obraz mi³oœci Bo¿ej z obrazu mi³o-
œci rodzicielskiej. Nasz rodak, S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II, w Adhortacji apostolskiej
o zadaniach rodziny chrzeœcijañskiej w œwie-
cie wspó³czesnym Familiaris Consortio,
napisa³ „¿e istota i zadania rodziny ostatecz-
nie okreœlone s¹ przez mi³oœæ. Rodzinna
(dlatego) otrzymuje misjê  strze¿enia, ob-
jawiania i przekazywania mi³oœci, bêd¹cej
¿ywym odbiciem i rzeczywistym udziela-
niem siê mi³oœci Bo¿ej ludzkoœci oraz mi-
³oœci Chrystusa Pana Koœcio³owi, Jego ob-
lubienicy.”  ( FC17)

Tak wiêc to mi³oœæ w rodzinie ukazuje
naszym dzieciom  mi³oœæ Boga do ludzi,


