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jakby jedn¹ nierozerwaln¹
ca³oœæ. Uczta eucharystyczna winna byæ kontynuowana na uczcie rodzinnej (uroczystej kolacji), ubogaconej
modlitw¹ i odczytaniem
fragmentów Ewangelii Œw. Jana (J 13,1-15)
„od umycia nóg do biczowania”. W modlitwie pamiêtajmy o kap³anach.
Wielki Pi¹tek – dzieñ œmierci Pana Jezusa W ci¹gu dnia nale¿y wyeksponowaæ
w domu Krzy¿, stawiaj¹c przy nim œwiece, mo¿na te¿ s³uchaæ muzyki powa¿nej
zwi¹zanej z tym dniem, obejrzeæ film Pasja. Trzeba prze¿ywaæ ten dzieñ jak
uczniowie Chrystusa Ukrzy¿owanego z odpowiedni¹ powag¹. Wieczorem ca³¹ rodzin¹ winniœmy uczestniczyæ w koœciele
w liturgii Wielkopi¹tkowej a po powrocie
z koœcio³a, po lekkim posi³ku (post œcis³y) podejmujemy w domu Adoracjê Krzy¿a ubogacon¹ czytaniem fragmentu
Ewangelii Œw. Jana (J 19,1-42) o Mêce
i Œmierci Pana Jezusa Chrystusa.
Wielka Sobota – dzieñ spoczynku Pana w
grobie i nadziei na cud zmartwychwstania
W godzinach rannych starajmy siê zakoñczyæ wszystkie przygotowania aby wieczór

wype³niony by³ jedynie
radoœci¹ paschaln¹. Udaj¹c siê z pokarmami do
koœcio³a pamiêtajmy
o Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu przy Grobie Pañskim. Wieczorem rodzinnie uczestniczymy w obrzêdach Wigilii Paschalnej a po powrocie do
domu zapalamy rodzinny Pascha³ – znak
Chrystusa Zmartwychwsta³ego i podejmujemy modlitwê ubogacon¹ s³owami Ewangelii Œw. Jana (J 20,19-23) „o Jezusie, który ukaza³ siê uczniom w wieczerniku,
w niedzielê Zmartwychwstania”.
W Wielk¹ Niedzielê rankiem, przed lub
po powrocie z Eucharystii spo¿ywamy uroczyste œniadanie, poprzedzone: zapaleniem
rodzinnego Pascha³u, modlitw¹ i odczytaniem fragmentu Ewangelii Œw. £ukasza
(£k 24,36 – 43), w którym „Jezus ukazuj¹c siê uczniom w wieczerniku pyta, czy
maj¹ coœ do jedzenia”. Nasz dom, nasza
rodzina, winny byæ przenikniête Tajemnic¹
Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Czy propozycja jest trudna do zrealizowania? Zapewne tak, ale pomaga wype³niaæ
misjê kap³añsk¹ w rodzinie, dawaæ œwiadectwo wiary i budowaæ na skale.
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Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Pielgrzymka do Rzymu

W dniach od 14 do 23 maja organizujemy pielgrzymkê do Rzymu i sanktuariów W³och
z okazji 90. rocznicy urodzin Jana Paw³a II. Dok³adne informacje w gablotach koœcielnych.
Zapisy w kancelarii.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Dziêkujemy Ci Ojcze Œwiêty za pielgrzymki do naszej Ojczyzny, do rodzinnego miasta.
Uczy³eœ nas mi³oœci, przebaczenia i szacunku do drugiego cz³owieka. Dziêkujemy Bogu, ¿e
by³eœ z nami przez 27 lat. Choæ mija 5 lat jak Wszechmog¹cy Pan powo³a³ Ciê na wy¿sze
stanowisko – wierzymy, ¿e wstawiasz siê nieustannie u Boga za nami.
Matko Nieustaj¹cej Pomocy, Ojciec Œwiêty Tobie zawierzy³ pasterzowanie – my ufnie Tobie zawierzamy Jego wyniesienie na o³tarze.
Zbigniewa Warcha³

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A

Flp 2, 6-11
APOSTO£A DO FILIPIAN:
Nie zas³oni³em mojej twarzy przed Chrystus uni¿y³ samego siebie, dlatego Bóg
Go wywy¿szy³
zniewagami i wiem, ¿e nie doznam wstydu

IZAJASZA:

Iz 50, 4-7

Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

EWANGELIA: £k 19, 28 - 40 Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Jezus ruszy³ na przedzie zd¹¿aj¹c do Jerozolimy. Gdy przyszed³ w pobli¿e Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwn¹,
wys³a³ dwóch spoœród uczniów, mówi¹c:
„IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko,
a wchodz¹c do niej, znajdziecie oœlê uwi¹zane, którego nikt jeszcze nie dosiad³. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby was kto pyta³, dlaczego odwi¹zujecie,
tak powiecie: «Pan go potrzebuje»„.
Wys³ani poszli i znaleŸli wszystko tak, jak
im powiedzia³. A gdy odwi¹zywali oœlê,
zapytali ich jego w³aœciciele: „Czemu odwi¹zujecie oœlê?” Odpowiedzieli: „Pan go

potrzebuje”. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p³aszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jecha³, s³ali swe
p³aszcze na drodze. Zbli¿a³ siê ju¿ do zbocza Góry Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo
uczniów poczê³o wielbiæ radoœnie Boga
za wszystkie cuda, które widzieli. I wo³ali g³oœno: „B³ogos³awiony Król, który
przychodzi w imiê Pañskie. Pokój w niebie i chwa³a na wysokoœciach”. Lecz niektórzy faryzeusze spoœród t³umu rzekli do
Niego: „Nauczycielu, zabroñ tego swoim
uczniom”. Odrzek³: „Powiadam wam, jeœli
ci umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹”.
Oto s³owo Pañskie

w atmosferê powagi, a nawet bólu. Jezus
wiedzia³, ¿e entuzjazm witaj¹cych Go t³umów bêdzie trwa³ krótko i ¿e ju¿ nied³ugo ci sami ludzie bêd¹ wo³aæ przed Pi³atem: „Ukrzy¿uj Go!” Przybyliœmy, by
powitaæ przychodz¹cego Pana i trzymamy w rêkach znaki budz¹cego siê ¿ycia,
Nie zapominajmy, ¿e przysz³o ono do nas
dziêki Mêce Zbawiciela. B¹dŸmy wiêc
z Nim tak¿e w dniach Jego osamotnienia,
mêki, œmierci i zmartwychwstania, Radoœæ
nasza bêdzie pe³na, gdy wytrwamy przy
Jezusie do koñca.
Agenda

Wielki Tydzieñ
Niedziela Palmowa jest dniem radoœci
i podnios³ego nastroju: ga³¹zki, które
przynosimy dziœ do koœcio³a, zwiastuj¹
wiosnê, a jednoczeœnie s¹ wyrazem naszego pragnienia, aby w³¹czyæ siê w uroczyste powitanie zgotowane niegdyœ Jezusowi Chrystusowi przez mieszkañców Jerozolimy. Dzisiejsza Niedziela nazywa siê
jednak równie¿ Niedziel¹ Mêki Pañskiej
i rozpoczyna Wielki Tydzieñ, Nastrój radoœci i uniesienia przeradza siê zatem
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œwiadczy du¿a liczba uczestników – od 20
– 40 osób. Ks. Proboszcz obecny na spotkaniach serdecznie podziêkowa³ Paniom
za trud i zaanga¿owanie w spotkania.
Ad VI. Pad³y propozycje, aby m³odzie¿
o¿ywi³a wieczory poœwiêcone Janowi
Paw³owi II o Jego rych³¹ beatyfikacjê. Byæ
mo¿e znajdzie siê ktoœ, kto rozpali w sercach m³odzie¿y taki p³omieñ.
Pani M. Zadora podzieli³a siê z nami
przygotowaniami wakacyjnymi na weso³e czwartki ,które tym razem bêd¹ pt.
„Szlakiem miejsc, gdzie s¹ zakony.”

(ci¹g dalszy ze str. 5)

czêœci religijnej rozwa¿a siê tematy religijne, np. filmy o Ojcu Œwiêtym Janie
.Pawle II, o Tryptyku Jerozolimskim. W
drugiej czêœci, tzw. artystycznej, organizowane s¹ spotkania z artystami, np. M.
Bizoñ. Organizowana jest Wigilia, imieniny i inne uroczystoœci przy poczêstunku. Spotkania te oparte s¹ równie¿ na dyskusjach. Wielki wk³ad w przygotowanie
tych ró¿norakich spotkañ ma Pani Maria
Zadora, oraz Pani Lucyna Sat³awa, które
zawsze œwietnie s¹ przygotowane, o czym

Ma³gorzata Bando³a

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kap³añska – uroczystoœci religijne w rodzinie, Wielkanoc
Przed nami Œwiête Triduum Paschalne: Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela - najwiêksze œwiêta chrzeœcijañstwa. Wed³ug myœlenia ¿ydowskiego ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê wieczorem poprzedniego dnia. St¹d Wielki Pi¹tek rozpoczyna siê od czwartkowego wieczoru. Wieczerza Pañska sprawowana
w wieczorn¹ wigiliê jest wype³nion¹
krwaw¹ ofiar¹ spe³nion¹ w Wielki Pi¹tek. Wielkanoc, to czas, w którym pe³nienie misji kap³añskiej znajduje swoje
szczególne miejsce. Jak prze¿ywamy ten
Œwiêty Czas, jak siê do niego przygotowujemy? Nie myœlimy tu o porz¹dkach,
o przygotowywaniu œwiêconego, o obfitym stole, nawet nie o Sakramencie Pojednania, chocia¿ nie wyobra¿amy sobie,
aby Wielkanoc oby³a siê bez wczeœniejszego Sakramentu Pojednania. Myœlimy
o domowej liturgii na te dni, pozwalaj¹cej g³êbiej wnikn¹æ w Tajemnicê Zmartwychwstania. Zabieganie o wartoœci doczesne przys³ania nam w³aœciwy wymiar

tego Wielkiego Œwiêta, Œwiêta Zmartwychwstania, bez którego „pró¿na by³aby nasza wiara”. Œwiêto Paschy rozpoczyna siê liturgi¹ ustanowienia Eucharystii,
a koñczy siê procesj¹ Rezurekcyjn¹, jedyne œwiêto, trwaj¹ce trzy dni. Czy œwiêtujemy te trzy dni? Wielk¹ pomoc¹ w œwiêtowani, w wype³nieniu misji kap³añskiej
w tych dniach, mo¿e byæ ksi¹¿ka a w³aœciwie podrêcznik domowej liturgii pt.
Rytua³ rodziny autorstwa Ks. bp. Józefa
Wysockiego. Ksi¹¿ka dostêpna jest w ksiêgarniach katolickich, czêsto równie¿
w sklepiku Domu Papieskiego. Jest wspania³ym przewodnikiem na drodze Paschy,
prze¿ywanej w rodzinie. Jak wed³ug niej
mo¿emy œwiêtowaæ te dni?
Wielki Czwartek - dzieñ ustanowienia
Eucharystii i Sakramentu Kap³añstwa. Prze¿ycia religijne zwi¹zane z wieczorn¹ Msz¹
Œw., upamiêtniaj¹c¹ ustanowienie Eucharystii podczas wieczerzy w wieczerniku,
powinny przenieœæ siê do domów tworz¹c
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 29 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
7.30 Œp.RodziceorazAnna,Eugeniusz,Waleria
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Ryszard Gajewski
18.00 Œp. Jan Migda³ek - r. œm.
Œp. Stefan Rzepisko i jego rodzice

Czwartek 1 kwietnia Wielki Czwartek
18.00 O b³og. Bo¿e dla ks. Tomasza
Ob³og.Bo¿e wraz z podziekowaniemdla ks. Infu³ata
Jakuba Gilaod AkcjiKatolickiej
Zproœb¹ o pomoc dla Miry w ciê¿kimokresie jej ¿ycia
W intencjikap³anówz naszej parafii, o b³og.Bo¿e i
potrzebne ³askiwpracy duszpasterskiej
Za wszystkichkap³anówpracuj¹cych wnaszejparafiiod
Rycerstwa Niepokalanej
Ozdrowie ib³og. Bo¿e wdalszejpracy kap³añskiej dla
ks. Krzysztofa G³ówkiod Grup Modlitwy O.Pio
O zdrowie ib³og.Bo¿e dla ks.Infu³ata Jakuba Gila,
wszystkich ksiê¿y pe³ni¹cychpos³ugêKap³añsk¹ w
naszej parafiioraz o wszelkie ³askidla ks. Krzysztofa
G³ówkiopiekuna budowykaplicy wRokowie

Wtorek 30 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Boles³aw Do³êga i zmarli z rodziny
7.30 Œp. Ryszard Gajewski
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
Pi¹tek 2 kwietnia Wielki Pi¹tek
12.00
00
18.00 Liturgia Mêki Pañskiej
18. Œp. Maria i Franciszek Knapik
Sp. Tadeusz Rajda z rodzin¹
Sobota 3 kwietnia Wielka Sobota
19.00 Œp. Maria Olech i Kazimierz Widlarz
Œroda 31 marca
6.00 Œp. Józef i Karolina Ga³
Œp. Aleksander Mlak
7.00 Œp. Franciszek Landowski - 10 r. œm.
Sp. Helena Koryga
7.30 Œp. Maria Hojnic, Robert syn
O b³og. Bo¿e dla Anny i Dawida, po8.00 Œp. Józef, Stanis³aw, Józefa
myœlne zdanie egzaminów wraz
12.00 Œp.Maria Ziaja,Anna iHenryk Szeliga
z podziekowaniem za otrzymane ³aski
18.00 W intencjach nowennowych
od s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp.Stefania iTadeusz Wisiorek, Józef,Piotr Go³¹b
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Tadeusz Gêbala
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Antonina Ryszka - 1 r. œm.
Œp. Czes³aw Mrajca
Niedziela 4 kwietnia Wielkanoc
Œp. Helena Koryga
6.00 Œp. Serafina Lichwiarska
Œp. Franciszek K³obuch
7.30 Œp. Stanis³aw Wcis³o - 12 r. œm.
Œp. Irena Wdowiak
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Ryszard Gajewski
00
9.
Œp. Aniela i Stanis³aw Schabowik
Œp. Bronis³aw B¹k
Œp. Honorata i Ludwik Kowalczyk
Œp. Wanda i Stanis³aw
10.30 Œp. Bogus³aw Lisko i rodzice
Do £agiewnik na œwiêto Mi³osierdzia
12.00 Dziêkczynno b³agalna dla Maksymiliana Spisak w19 r.
Bo¿ego pojedziemy w niedzielê
urodzin, oDary Ducha œw ipomyœlne zdanie matury
11 kwietnia. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt
13.15 Chrzty
przejazdu 15 z³.
18.00 Œp. Edward Wiercimak
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Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 28 marca 2010r.
1. Dzisiaj bêdziemy uczestniczyæ w Wadowickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpoczêcie o godz. 15.00 przy koœciele œw. Piotra.
2. Niedziela Palmowa wprowadza nas
w najwiêksze tajemnice naszego zbawienia. W liturgii Wielkiego Tygodnia mêka,
œmieræ i zmartwychwstanie uobecnia siê dla
naszego zbawienia.
3. Od Wielkiej Œrody do Niedzieli Zmartwychwstania kancelaria parafialna bêdzie
nieczynna. Ksiê¿a s¹ zajêci szafowaniem
Sakramentów œw., a zw³aszcza spowiedzi.
4. Wielka Œroda jest w naszej parafii
dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiadamy od 6.00-12.00 i od 14.00-18.00. Nie
odk³adajmy spowiedzi na Wielki Pi¹tek.
5. W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek
i Wielk¹ Sobotê - rano nie ma nabo¿eñstw
w koœciele i nie udzielamy Komunii Œw.
6. W Wielki Czwartek podczas Mszy Œw.
Wieczerzy Pañskiej o godz. 18.00 – prze¿ywamy ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu oraz Sakramentu Kap³añstwa. Odprawimy ceremoniê umycia nóg. Po tej uroczystej Mszy Œw. koncelebrowanej w Roku
Kap³añskim za naszych kap³anów nast¹pi
przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do
O³tarza Wystawienia. Odœpiewamy I czêœæ
Gorzkich ¯ali oraz Adoracja do godz. 22.00
Na Adoracjê o godz. 20.00 prosimy rodziców dzieci, które w tym roku przyjm¹ Komuniê Œw.; o godz. 21.00 prosimy rodziców z m³odzie¿¹, która w tym roku przyjmie Sakrament Bierzmowania. Wdziêczni
jesteœmy wspólnotom parafialnym, które
zamówi³y Msze œwiête za kap³anów.
7. W Wielki Pi¹tek Mszy œw. nie ma.
W liturgicznym nabo¿eñstwie, które rozpoczniemy o godz. 18.00 uobecniona jest
Mêka i Œmieræ Pana Jezusa. W tym dniu
obowi¹zuje post œcis³y. Nie ma dyspensy.

Dzieci szkolne zapraszamy na adoracjê: godz.
10.00 - klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00 klasy 4,5,6.
Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gimnazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Koronkê do Bo¿ego
Mi³osierdzia, a nastêpnie odprawimy Drogê
Krzy¿ow¹ po rynku. Rozwa¿ania podczas
Drogi Krzy¿owej bêd¹ uczczeniem V rocznicy œmierci Jana Paw³a II, który by³ obroñc¹
¿ycia ludzkiego. Po liturgii wieczornej przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament do Grobu
Pañskiego. Odœpiewamy wtedy II i III czêœæ
Gorzkich ¯ali. Zapraszamy na wieczorn¹ adoracjê. O 21.00 adoracjê poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na godzinê 22.00 na adoracjê zapraszamy m³odzie¿. Ofiary sk³adane
przy krzy¿u przeznaczone s¹ na pomoc dla
chrzeœcijan mieszkaj¹cych w Ziemi Œwiêtej.
Prosimy o godz. 21.37 zapaliæ œwiece w naszych domach – bêdzie to œwiat³o nadziei przypominaj¹ce, ¿e w tym czasie przed piêciu laty
odszed³ do Domu Ojca Wielki Wadowiczanin – Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
8. Wielka Sobota jest dniem celebracji Chrystusa pogrzebanego. Adorujemy Pana Jezusa
w grobie. O godzinie 15.00 adoracjê poprowadzi Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego. Zaleca
siê w tym dniu wstrzymanie od pokarmów
miêsnych. Œwiêcimy pokarmy w naszej Bazylice od godz. 10.00 do 15.00, co pó³ godziny, a w Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy,
aby œwiêc¹c pokarmy, podzieliæ siê czêœci¹
z tymi, którzy odczuwaj¹ braki. Bêd¹ na to
przeznaczone kosze.
9. Liturgiê Wigilii Wielkanocnej rozpoczniemy o godzinie 19.00. Nabo¿eñstwo Najœwiêtszej Nocy sk³ada siê z poœwiêcenia
ognia, pascha³u i wody chrzcielnej zakoñczone Msz¹ Œw. wielkanocn¹ ok. godz. 20.00.
Mo¿na mieæ wtedy œwiecê. Procesja Rezurekcyjna bêdzie oko³o godz. 20.45.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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W Jakubowej studni dudni
W naszym koœciele w okresie Wielkiego Postu s¹ rekolekcje. Maj¹ je dzieci szkó³
podstawowych, gimnazjaliœci, m³odzi
szkó³ œrednich, a tak¿e doroœli. Przynajmniej siedmiu ró¿nych kap³anów g³osi
w dniach Wielkiego Postu rekolekcje
w naszej Bazylice. Niektórzy s¹ sami,
a inni przyje¿d¿aj¹ z pomocnikami œwieckimi. Oni najczêœciej daj¹ œwiadectwa
a tak¿e prowadz¹ œpiew.
Czas Wielkiego Postu jak dla mnie jest
bardzo pracowity, gdy¿ staram siê chocia¿ niektórych nauk rekolekcyjnych wys³uchaæ, aby wyrobiæ sobie opinie o rekolekcjoniœcie a tak¿e zobaczyæ uczestnicz¹cych. Zdajê sobie sprawê jak wielki
wysi³ek wk³adaj¹ rekolekcjoniœci, by jak
najlepiej poprowadziæ rekolekcje. Czy siê
to w naszej parafii udaje? Nie mam na to
pytanie gotowej odpowiedzi. Wiem jak
trudno okreœlaæ pewne wyniki w sprawach
duchowych. Smutno mi jest, ¿e w rekolekcjach m³odzie¿owych bierze udzia³ od
40-60%. Powody ich absencji s¹ ró¿norakie. Choæ trzy dni s¹ ustawowo wolne
od nauki – to jednak czas nauk rekolekcyjnych nie zawsze jest dopasowany do
rozk³adu jazdy PKS czy PKP. Inny powód to nieustanne kuszenie, ¿e w tym
czasie mog¹ uczniowie coœ innego wype³-

niæ. Doros³ych parafian na nauki rekolekcyjne w ci¹gu tygodnia chodzi oko³o 2540%. Wiele jest równie¿ powodów ich absencji. Jedn¹ z bardzo wa¿nych przyczyn
jest zakodowana w g³owach parafian postawa, ¿e do koœcio³a siê idzie tylko w niedziele. W ci¹gu tygodnia mam wiele zajêæ i z góry zak³adam, ¿e nie mam czasu.
Rekolekcje parafialne jako obfity siew
S³owa Bo¿ego nieustannie pobudza duszpasterzy, a tak¿e gorliwych parafian do
odpowiedzi na pytanie jaka forma i jaki
czas by³by najlepszy do prze¿ywanych rekolekcji. Wci¹¿ na to pytanie nie ma satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.
Jestem bardzo wdziêczny ksiê¿om, którzy g³osili rekolekcje w naszej parafii,
a tak¿e uczestnikom ma³ym i du¿ym.
Dzieciom, m³odzie¿y i doros³ym za udzia³
w naukach rekolekcyjnych. Dziêkuje bardzo dyrekcjom i nauczycielstwu szkó³ podstawowych, gimnazjalnych jak i œrednich
za tworzenie klimatu sprzyjaj¹cego dobrze
prze¿ytym rekolekcjom.
Œwiêtemu Józefowi, którego Pismo
Œwiête przedstawia jako s³uchaj¹cego Boga
i ludzi i wype³niaj¹cego ich wolê – zawierzam ten b³ogos³awiony czas prze¿yty
w naszej parafii.
Ks. Proboszcz

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielê 7.03.2010 r odby³o siê
kolejne spotkanie Rady której przewodniczy³ opiekun ks. infu³at J.Gil. W spotkaniu uczestniczy³o 23 katolików i 4
ksiê¿y. S potkanie rozpoczêliœmy
wspóln¹ modlitw¹, a nastêpnie przewodnicz¹cy P.B. Pamu³a przedstawi³ tematy spotkania.

I. Orêdzie Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI na Wielki Post 2010 – ks. Marek.
II. Budowa organów – ks. Proboszcz.
III. Wizytacja kanoniczna biskupa
J.Szkodonia w parafii 10.X. – przygotowanie do wydarzenia.
IV. Peregrynacja Krzy¿a w rodzinach
–
propozycje,
jak to zrobiæ.
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V. Aktualnoœci Klubu „Pod plebani¹”
– P. L. Sat³awa.
VI. Jak o¿ywiæ i przygotowaæ wiernych do 2-go ka¿dego miesi¹ca – msza
œw. za JanaPaw³a II.
ad I.Tematem orêdzia wyg³oszonego na
Wielki Post przez Benedykta XVI by³o
rozwa¿anie, refleksja: Czym jest sprawiedliwoœæ? Papie¿ opar³ siê na 4 punktach:
1. Definicja – czym jest sprawiedliwoœæ?
2. Sk¹d bior¹ siê Ÿród³a niesprawiedliwoœci?
3. Jak walczyæ z niesprawiedliwoœci¹
4. Na czym polega sprawiedliwoœæ
ad1.Sprawiedliwoœæ to nakaz-danie
cz³owiekowi to, co siê mu nale¿y. Pojawia siê pytanie, co trzeba mu zapewniæ,
aby czu³ sprawiedliwoœæ. Papie¿ uwa¿a,
¿e powinno siê zapewniæ przede wszystkim „dostêp” do Pana Boga, a nie zapewniaæ tylko byt materialny. Sprawy materialne nie s¹ najwa¿niejsze, a na pierwszym miejscu jest Pan Bóg.
ad2.Papie¿ odwo³uje siê do dysputy miêdzy Jezusem a faryzeuszami. Co czyni ich
nieczystymi? Faryzeusze uwa¿aj¹, ¿e spo¿ywanie pokarmu czyni ich nieczystymi,
Jezus natomiast uwa¿a, ¿e to z serca cz³owieka p³ynie jaki on jest i co czyni go
nieczystym. Poprzez cz³owieka grzech
przyszed³ na œwiat i cz³owiek powinien
w sobie widzieæ jego Ÿród³a. ród³ami
niesprawiedliwoœci mo¿e byæ min .polityka i ekonomia.
Ad3.W tym pytaniu Papie¿ odwo³uje
siê do Pisma œw. do m¹droœci Izraelitów
- sprawiedliwoœæ wywodzi siê od Boga,
a gdy cz³owiek wierzy w Boga bêdzie
troszczy³ siê o ubogiego, bo wiara uœwiadamia mu t¹ sprawiedliwoœæ.
Ad4.Chrystus przychodz¹c na œwiat
odda³ ¿ycie za grzeszników. Dzisiejszy

œwiat przedstawia, ¿e korzenie niesprawiedliwoœci s¹ w cz³owieku i jeœli nie zatroszczymy siê o swoje wnêtrze nic nie zniszczy tej niesprawiedliwoœci. Wielki Post to
czas poszukiwania sprawiedliwoœci szczególnie w Sakramentach Pokuty i pojednanie w Eucharystii. Chrzeœcijañska sprawiedliwoœæ polega na tym, ¿e Chrystus
odda³ ¿ycie za niesprawiedliwych.
Ad II. Ks. Proboszcz jest wdziêczny
ludziom, poniewa¿ otaczaj¹ Go wielk¹
trosk¹, wspieraj¹ w tak wielkim przedsiêwziêciu jakim jest budowa organów. Dziêki ¿yczliwoœci i wsparciu finansowym
budowa organów jest wyp³acalna. Okazuje wdziêcznoœæ tym, którzy do tego siê
przyczynili.
Ad III.W paŸdzierniku odbêdzie siê
wizytacja kanoniczna biskupa J.Szkodonia. Musimy siê przygotowaæ do tego
wa¿nego wydarzenia, a w szczególnoœci
grupy parafialne.
Ad IV.W zwi¹zku z „zagro¿eniem”
Krzy¿a zastanawialiœmy siê nad propozycjami: renowacji misji czy peregrynacj¹
Krzy¿a. W o¿ywionej dyskusji pad³o kilka propozycji. Musimy daæ wiêksz¹ wiarê, ¿e jesteœmy chrzeœcijanami. Czy œwiadomoœæ chrzeœcijañska rozmywa siê, jak
j¹ uaktywniæ? W³aœnie Krzy¿ jest znakiem
chrzeœcijañstwa, krzy¿ nosimy w sobie
i jest on nam bardzo potrzebny. Krzy¿ jest
znakiem mi³oœci i cierpienia. To Chrystus
umar³ na Krzy¿u, aby nas zbawiæ.
Ad V. Klub seniora „Pod Plebani¹” przybli¿y³a nam jedna z opiekunek Klubu –
Pani Lucyna Sat³awa. W klubie odbywaj¹
siê spotkania w czwartki – w okresie letnim w godz. od 17.00 do 19.00, a w okresie zimowym w godz. od 16.00 do
18.00.Ka¿de spotkanie jest urozmaicone:
sk³ada siê z dwóch czêœci. W pierwszej
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(ci¹g dalszy na str. 7)

