Œwi¹teczna pomoc ¿ywnoœciowa
i œwiêcone z Wielkiej Soboty
W przedœwi¹tecznej
zbiórce ¿ywnoœci w marketach w dniach 19 – 20 marca zebrano ³¹cznie 408,2 kg
ró¿nych produktów spo¿ywczych. Równoczeœnie do wystawionego kosza „Dar o³tarza” u œw. Antoniego nasi parafianie do dnia
31 marca z³o¿yli ³¹cznie 133,9 kg ró¿nej
¿ywnoœci, w tym delikatesowej. Z przedœwi¹tecznej pomocy skorzysta³o 117 osób
i rodzin, w tym dwóch bezdomnych.
Dla osób chorych, starszych i niepe³nosprawnych sporz¹dzono 45 paczek – upominków, które wrêczono w czasie odwiedzin w domach. W Wielk¹ Sobotê, podobnie jak w latach ubieg³ych, po ka¿dym

Budowa organów
Od ubieg³ej œrody, 21 kwietnia, piêciu
pracowników z firmy organmistrzowskiej
Pana Mollina rozpoczê³o na chórze naszej
bazyliki monta¿ 27-g³osowych organów.
Poszczególne elementy zosta³y wykonane
w pracowni firmy. Do naszego koœcio³a s¹
przywo¿one i tutaj na chórze sk³adane.
Precyzyjna praca montowania organów re-

œwiêceniu pokarmów
uczestnicy dzielili siê z
potrzebuj¹cymi sk³adaj¹c poœwiêcone dary
do dwóch koszy przeznaczonych na ten cel.
Z³o¿ono: 860 jaj, w tym 28 œwie¿ych, 93kg
wêdlin, 48 kg ró¿nych ciast i chleba, 29 kg
owoców, 15 kg s³odyczy. Ponadto z³o¿ono
18,5 kg artyku³ów sypkich, jak: cukier,
m¹ka, kasza, ry¿, 48 sztuk konserw miêsnych, rybnych, owocowo-warzywnych,
3kg t³uszczy, oraz kawê, kakao, herbatê.
Z tych produktów skorzysta³o 100 osób,
w tym dwóch bezdomnych.
Wszystkim Ofiarodawcom sk³adamy
w imieniu obdarzonych serdeczne Bóg
zap³aæ.
Stanis³awa Bando³a

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA

alizowana przez najwy¿szej klasy fachowców z firmy Pana Mollina w sposób bardzo precyzyjny dopasowuje poszczególne
elementy i tworzy instrument organowy.
Praca ta potrwa kilka miesiêcy.
Serdecznie zapraszam tych, którzy s¹ ciekawi jak wygl¹da budowa organów, by przygl¹dnêli siê tej pracy na naszym chórze.
ks. Proboszcz

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê – wspomnienie œw. Piotra Chanela, prezbitera
i mêczennika, w czwartek – œwiêto œw. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Koœcio³a,
patronki Europy, w pi¹tek – wspomnienie œw. Piusa V, papie¿a, w sobotê – wspomnienie
œw. Józefa, rzemieœlnika.
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Œwiêci nie przemijaj¹,
Œwiêci wo³aj¹ o œwiêtoœæ
Wszystko to, co g³osi³ Jan Pawe³ II, nosimy g³êboko w naszych sercach. Pragniemy nasz¹ wspóln¹ modlitw¹ wyraziæ Bogu nasze uwielbienie, a zarazem
prosiæ o Jego rych³¹ beatyfikacjê.
Katarzyna Banaœ, Jadwiga Banaœ, Andrzej Banaœ, Andrzej Banaœ,
Stanis³aw Stawowczyk, Wojciech Banaœ, Micha³ Banaœ,

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z KSIÊGI APOPIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

APOSTOLSKICH:

Ap 7, 9.14b-17

Dz 13, 14.43-52

Aposto³owie zwracaj¹ sie do pogan

Baranek bêdzie ich pas³ i prowadzi³ ich do
¿róde³ wód ¿ycia

My ludem Pana i Jego owcami.

EWANGELIA: J 10, 27-30

Jezus daje swoim owcom ¿ycie wieczne

Jezus powiedzia³: «Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê
im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki. Ojciec mój,
który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie mo¿e ich wyrwaæ z rêki mego Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteœmy».
Oto s³owo Pañskie

Kochaj¹cy Pasterz

S³owa Pisma Œwiêtego kreœl¹ przed nami
obraz pasterza i owiec. Niekiedy buntujemy siê przeciw niemu, bo Ÿle siê nam
kojarzy. Kto z nas lubi byæ owc¹? Mo¿e
gdyby Pan Jezus przemawia³ do nas dzisiaj, korzysta³by z innych porównañ. Ale
przecie¿ my tak¿e doceniamy owce. Mówimy o „czystej, ¿ywej we³nie” i odzieniu
z niej uszytym. Na czas ch³odów i niepo-

gody potrzebny jest we³niany koc, we³niane nakrycie lub p³aszcz. Mówi¹c o pasterzu
i owcach, Pan Jezus pragnie nam przekazaæ
nastêpuj¹c¹ myœl: jeœli bêdziecie szli za Mn¹
i bêdziecie s³uchaæ Mego g³osu, bêdziecie
mieæ mi³oœæ i nadziejê w sercu, a wówczas
bêdziecie oparciem i schronieniem dla tych,
których nikt nie kocha.
ks. Eugeniusz Burzyk

4. Niedziela Wielkanocna - 25 kwietnia 2010r.
1. Dzisiaj prze¿ywamy Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o powo³ania kap³añskie
i zakonne.
2. We wtorek prosimy do koœcio³a
matki dzieci pierwszokomunijnych na
godz. 18.00.
3. W œrodê na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy modlimy siê za
dzieci, które 2 maja przyst¹pi¹ do pierwszej Komunii œw. Natomiast na godz. 18.00
zapraszamy ojców tych dzieci. M³odzie¿
maturalna wyje¿d¿a wieczorem tego dnia -2-

na nocne czuwanie na Jasn¹ Górê. Modlimy siê w ich intencjach.
4. W czwartek rozpoczynamy nowennê
przed uroczystoœci¹ œw. Stanis³awa, biskupa i mêczennika.
5. Od pi¹tku 30 kwietnia codziennie
o godz. 18.30 odprawiamy nabo¿eñstwo
majowe ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny.
Tegoroczne maryjne nabo¿eñstwa wraz
z procesj¹ po rynku s¹ modlitewn¹ proœb¹
za Ojca Œwiêtego, za Koœció³ w Polsce,
a tak¿e proœb¹ o rych³¹ kanonizacjê S³ugi

rozszyfrowaæ wielu tajemnic. Jan
5. rocznica œmierci Jana Paw³a II potrafimy
Pawe³ II zdoby³ œwiat postaw¹ s³u¿ebn¹.
Ca³e Jego ¿ycie by³o œwiadectwem prawdy. To co nas spotka³o dziêki Niemu by³o
darem nieba. Dziêki Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II prze¿yliœmy w Polsce wiele
wzruszaj¹cych momentów:
- wybór kardyna³a Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹,
- dziewiêæ pielgrzymek Papie¿a do Polski,
- chwilê odejœcia Jana Paw³a II do Boga.
Wadowice wyda³y na œwiat kap³ana, biskupa, kardyna³a, papie¿a. Dziêkujemy
Bogu za wszystko. Módlmy siê, by Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II zosta³ wyniesiony na
o³tarze i orêdowa³ za nami u Boga.
Ks. Biskup odwo³a³ siê do dzisiejszych
wydarzeñ, podkreœli³, ¿e do katastrofy tak
pora¿aj¹cej dla Polaków dosz³o w przeddzieñ
Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego. Dok³adnie
piêæ lat temu równie¿ w przeddzieñ tego
œwiêta zmar³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Bóg nie dzia³a bezmyœlnie. Wszystkie
Jego dzia³ania s¹ zamierzone. Trzeba postawiæ pytanie – Co oznacza to dotkniêcie
Polski przez Boga? Co Bóg chce nam powiedzieæ przez tê tragediê? To trzeba wewnêtrznie prze¿yæ.
Na zakoñczenie mszy œw. odœpiewaliœmy
„Bo¿e coœ Polskê”, a trêbacz zagra³ na tr¹bce ¿a³obn¹ pieœñ „£zy matki”. Po mszy œw.
delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem Jana Paw³a II wi¹zanki kwiatów i zapali³y znicze.
Sobotnie popo³udnie 10 kwietnia 2010
roku przepe³nione by³o zadum¹ i modlitw¹.

2 kwietnia 2010 roku przypad³a 5. rocznica œmierci naszego umi³owanego Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Ze wzglêdu na
przypadaj¹cy w tym dniu Wielki Pi¹tek,
rocznicowe uroczystoœci zosta³y przeniesione na sobotê 10 kwietnia.
W bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach rozpoczê³y siê o godz. 15.00 –
w Godzinie Mi³osierdzia. Wszyscy byli
wstrz¹œniêci katastrof¹, która wydarzy³a siê
dzisiaj o godz. 8.56. Pod Smoleñskiem rozbi³ siê samolot, w którym zginê³o 96 osób,
w tym prezydent RP Lech Kaczyñski i jego
ma³¿onka Maria Kaczyñska. Zginêli w drodze na uroczystoœci w Katyniu, gdzie 70
lat temu ginê³y tysi¹ce polskich oficerów.
W godzinie wielkiego mi³osierdzia dla ca³ego œwiata, odmawiaj¹c Koronkê do Mi³osierdzia modliliœmy siê za tragicznie zmar³ych.
Nastêpnie m³odzie¿ z ZS nr 1 im. ks.
J. Twardowskiego i ZS nr 2 ks. St. Staszica przedstawi³a piêkny, wzruszaj¹cy monta¿ s³owno – muzyczny ukazuj¹cy postaæ
naszego Wielkiego Rodaka Jana Paw³a II,
odwo³ywa³a siê do Jego nauczania, a tak¿e
przekazywa³a swoje osobiste refleksje.
Uczestniczyliœmy we mszy œw., której
przewodniczy³ ks. bp Tadeusz Pieronek,
wyg³osi³ tak¿e homiliê. W homilii powiedzia³ miêdzy innymi: „Nie ma Ojca Œwiêtego wœród nas ju¿ od piêciu lat. Ten Jan
Pawe³ II jest tam szczêœliwy. Dziêkujemy
Bogu, ¿e pozwoli³ nam ¿yæ w tych niezwyk³ych czasach. By³y to czasy trudne. Nie

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie.

Maria Zadora

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

Œp.Danuta Mrowiec, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jadwiga Banaœ, ur. 1949 r., zam. Os. Piastowskie
Œp. Roman Rosenstrauch, ur. 1946r., zam. ul. Sadowa
Œp. Józefa Witek, ur. 1941r., zam. Os. XX-lecia
-7-

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 26 kwietnia
6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
7.00 Œp. Andrzej Kufel
7.30 Œp. Maria Konarska, Krystyna
Konarska, Lubomira Sitarz
8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 8 r. œm.
12.00 Œp. Józef Wawro
18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
Œp. Józefa, Julian, Ryszard Fr¹czek
Wtorek 27 kwietnia
6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.00 Œp. Bronis³awa B¹k
7.30 Œp. Jan Bogacz
8.00
12.00 Ob³og.Bo¿e dla ¿ywychiradoœæ ¿ycia wiecznego
dla zmar³ychcz³okówKatolickiego Stowarzyszenia Kobietpodwezwaniemœw.Zyty
18.00 Œp. Józef Wawro
Œp. Andrzej Kufel
Œroda 28 kwietnia
6.00 Œp. Jan Ga³
7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.30 Za kap³anówodwspólnoty Ma³ych Rycerzy
Mi³osiernego SercaJezusowego
8.00 Ozdrowieib³.Bo¿edlacz³onkiñIIRó¿yRó¿añcowej
12.00 Œp. Tadeusz Kubera - 30 r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Józef Wawro
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Sp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Jadwiga Banaœ

Czwartek 29 kwietnia
6.00 Œp. Józef Wawro
7.00 Œp. Czes³aw Mrajca
7.30 Œp. Bronis³awa B¹k
8.00 Œp. Jan Kurek
12.00 Œp. Arkadiusz Jod³owski
18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
Œp. Maria ¯ak - 14 r. œm.
Pi¹tek 30 kwietnia
6.00 Ozdrowie iopiekê Bo¿¹ dla Magdalenywr.urodzin
7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.30 Œp. Maria Pabiañczyk i zmarli z rodziny
Œp. Bronis³aw B¹k
8.00 Œp. Józef Wawro
12.00 O b³. Bo¿e w egzaminach maturalnych dla Jacka
18.00 Œp. Franciszek B¹k
Œp. Maria ¯ak
Sobota 1 maja
6.00 Œp. W³adys³awa Skoczylas
7.00 Œp. Bronis³awa B¹k
7.30 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
8.00 Wynagradzaj¹cazazniewagiprzeciwkoNiepokalanemu
SercuMaryiorazob³og.Bo¿edlaks.Infu³ataiRycerstwa
12.00 Za Koœció³,Ojca œwBenedykta XVI,o rych³¹
beatyfikacjê S³ugiBo¿ego Jana Paw³a II,za Duchowieñ
stwo,Ojczyznê,RadioMaryja iTVTrwam
18.00 Œp. Józef Wawro
O b³og. Bo¿e dla Haliny Kieloch w 75 r. urodzin
Niedziela 2 maja
6.00 Œp. Tadeusz Cieœlak - 1 r. œm.
7.30 Œp. Józef Wawro
Œp. Aleksander Mlak - r. œm.
9.00 Œp. Janina B¹k - 10 r. œm. oraz m¹¿ Jan
10.30 Œp. Serafina Lichwiarska
O b³og. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy dla dzieci przyjmuj¹cych I Komuniê œw. i ich rodziców
12.00 Œp. Zygmunt Krêcioch
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
00
- 6 -20. Œp. Jan Pawe³ II

Bo¿ego Jana Paw³a II. Serdecznie zapraszamy do udzia³u parafian, doros³ych, m³odzie¿ i dzieci szkolne do koœcio³a, lub kaplic przydro¿nych, ewentualnie w rodzinnych domach. O godz. 18.00 w Kaplicy
Domu Parafialnego bêdzie spotkanie rodziców z dzieæmi przedszkolnymi, które
chc¹ uczestniczyæ w asyœcie dzieciêcej
podczas procesji.
6. W pi¹tek na godz. 16.00 zapraszamy
do spowiedzi dzieci pierwszokomunijne
i ich rodziny ze szko³y nr 2. Na godz. 17.00
ze szko³y nr 4.
7. W sobotê 1 maja modlimy siê o miejsca pracy dla bezrobotnych. Nawiedzimy
chorych i starszych z Sakramentami Œwiêtymi. W tym dniu odbywa siê pielgrzymka kap³anów z ca³ej Polski na Jasn¹ Górê.
Polecamy ich modlitwie wiernych.
8. W przysz³¹ niedzielê prze¿ywamy uroczystoœæ I Komunii Œw. na Mszy Œw.

o godz. 10.30 i 12.00. Rodziców dzieci
pierwszokomunijnych prosimy, zwyczajem
naszej parafii, o dok³adne wysprz¹tanie
œwi¹tyni przed uroczystoœci¹. W tym dniu
prze¿ywamy wspomnienie przejœcia Jana
Paw³a II Wielkiego do domu Ojca niebieskiego. Serdecznie zapraszamy na Mszê œw.
o godz. 20.00. Bêd¹ uczestniczy³y wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Rozpoczniemy kurs dla narzeczonych w kaplicy domu
parafialnego o godz. 15.00.
9. Od niedzieli 2 maja, a¿ do ostatniej
niedzieli sierpnia odprawiamy wieczorn¹
mszê œw. w niedziele i œwiêta o godz.
19.00. W przysz³¹ niedzielê sk³adka przeznaczona na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z budow¹ organów.
10. 3 i 4 maja, w poniedzia³ek i wtorek,
bêdzie pielgrzymka do Lichenia przez Poznañ. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt przejazdu wraz z noclegiem 100z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Narodowe rekolekcje

sne uniesienie wolnoœciowe. Wtedy pojawi³y siê na bramach zak³adów strajkuj¹cych
obrazy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, oraz
papie¿a Jana Paw³a II. Dla œwiata czymœ
niepojêtym by³ obraz d³ugich kolejek przy
konfesjona³ach klêcz¹cych robotników, którzy pragn¹ siê wyspowiadaæ.
Lata p³ynê³y. Pontyfikat naszego ukochanego Ojca Œwiêtego stawa³ siê coraz d³u¿szy. Cieszyliœmy siê ka¿dym rokiem, a póŸniej ju¿ ka¿dym miesi¹cem Jego obecnoœci
na Stolicy Piotrowej. G³êboko prze¿y³em
bolesny czas zwi¹zany z chorob¹, œmierci¹
i pogrzebem naszego najwiêkszego wadowiczanina Jana Paw³a II. Jakie¿ to by³y
smutne dni na prze³omie marca i kwietnia
2005 roku. P³akaliœmy jak ma³e dzieci po
stracie ukochanej matki i ojca. Mieliœmy

Bóg mi da³ ³askê prze¿ywania mojego
¿ycia w bardzo ciekawych czasach. Z radoœci¹ wspominam pierwsze paŸdziernikowe rekolekcje narodowe w roku 1978,
gdy na Stolicê Piotrow¹ zosta³ wybrany
metropolita krakowski – kardyna³ Karol
Wojty³a. Ten wybór naszego Rodaka zjednoczy³ wszystkich Polaków. Mieliœmy
wtedy poczucie wielkiej radoœci oraz
dumy narodowej. Uczestniczy³em wtedy
w wielkim zbrataniu narodowym, a tak¿e niezwyk³ym dziêkczynieniu modlitewnych w koœcio³ach.
Nastêpne wielkie przebudzenie na pocz¹tku lat 80-tych, a póŸniej sierpniowe powstanie Solidarnoœci. To¿ to by³y dni przecierania naszych oczu. Przestaliœmy siê baæ.
Bat zniewolenia ju¿ nas nie straszy³. Rado- -3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

nych stron Polski a tak¿e zza granicy, by
stan¹æ blisko, by byæ w nurcie tego, co siê
dzieje w Polsce. Nape³nia mnie niezwyk³a
duma, ¿e tak piêknie, my Polacy, potrafimy siê zachowaæ. Ten naród w chwilach
doœwiadczeñ ma swój honor.
Ktoœ mo¿e pytaæ, po co ta tragedia rozbitego samolotu wraz z 96 zabitymi Polakami? Wielki krzy¿ katyñski z kwietnia 1940
roku, ale i ten drugi z kwietnia 2010 roku
jakby ze sob¹ siê po³¹czy³y i jeszcze bardziej
wzmocni³y.
„O rok ów, kto ciebie widzia³ w naszym
kraju – ten ciebie zwie rokiem urodzaju.
Trzeba te s³owa powtarzaæ za naszym narodowym Wieszczem. O rok ów, kto ciebie
widzia³ w naszym kraju, ten ciê zwie rokiem
bezkresnego smutku i ¿alu, ale równie¿ czasem niezwyk³ego urodzaju w kszta³cie zbratanych serc Polaków”. To by³ czas wielkiej
czci dla rz¹dz¹cych. Czas jêzyka mi³oœci
w œrodkach spo³ecznego przekazu o ludziach
kieruj¹cych nasz¹ Ojczyzn¹. „Ojczyzna to
wspólny obowi¹zek”. Te s³owa Norwida
powtarzane czêsto przez Papie¿a w tych
kwietniowych dniach 2010 roku wype³nia³y
umys³y i serca Polaków.
Jak¿e w tych dniach bezkresnego smutku
by³oby pusto gdyby w sercach Polaków nie
by³o wiary. Czymœ naturalnym by³ znak
Krzy¿a Œwiêtego, modlitwa, udzia³ we
Mszy Œwiêtej. Doœwiadczanie prze¿yliœmy
jak smutna by³aby Ojczyzna bez wiary, bez
Boga, bez przywi¹zania do Koœcio³a.
W tych smutnych kwietniowych dniach
wielk¹ pociech¹ by³o dla wszystkich Polaków, zbratanie siê podczas modlitwy
a zw³aszcza podczas Mszy Œwiêtej.
Bogu niech bêd¹ dziêki, za dobro zmartwychwstania serc Polaków, które prze¿ywam po ciemnej nocy Wielkiego Pi¹tku –
grozy rozbitego samolotu pod Smoleñskiem.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œwiadomoœæ, ¿e ten bardzo bliski nam
Papie¿, odchodzi. Zostajemy osieroceni.
Trzeba te¿ po raz kolejny przypomnieæ,
¿e ka¿da z dziewiêciu pielgrzymek Ojca
Œwiêtego do naszej Ojczyzny to by³y równie¿ narodowe rekolekcje.
I znów w wigiliê Bo¿ego Mi³osierdzia
10 kwietnia 2010 roku katastrofa lotnicza w której ginie 96 wybitnych Polaków wraz z Panem Prezydentem Lechem
Kaczyñskim i jego ¿on¹ jest czasem
wielkich narodowych rekolekcji. Tematem, który nieustannie powtarza siê podczas tych dni rekolekcyjnych jest „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Jak¿e te 3 s³owa wypisane na sztandarach bardzo siê ³¹cz¹.
Kaznodziejami tych siedmiu dni ¿a³oby narodowej byli dziennikarze przekazów spo³ecznych. Jak oni potrafi¹
piêknie mówiæ i pisaæ. Z wielkim podziwem i ogromnym uznaniem s³ucha³em telewizyjnych dziennikarzy, radiowych spikerów. Artyku³y w gazetach
popularnych by³y pe³ne refleksji i zadumy nad dziejami naszej Ojczyzny.
Z jakim ogromnym taktem i wielkim
sercem mówili i pisali o sprawach naszej Ojczyzny, a tak¿e Jej Prezydenta.
Zniknê³y s³owa szyderstwa, kpiny,
oskar¿enia. Wreszcie s³ysza³em dobre
s³owa o Cz³owieku, który zajmowa³ najwy¿sze stanowisko, a tak¿e o ludziach
z nim wspó³pracuj¹cych. Sam p³aczê,
gdy widzê ich córkê ca³uj¹c¹ trumnê
ojca, czy matki. Mam pe³ne oczy ³ez
gdy obserwujê tysi¹ce Polaków witaj¹cych na ulicach Warszawy Prezydenta
w trumnie, a póŸniej oddaj¹cego mu
ho³d w Pa³acu Prezydenckim. Myœlê
o rodakach, którzy przybywaj¹ z ró¿-4-

ks. Infu³at

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kaplañska - przywilej czy obowi¹zek
W poprzednich tygodniach staraliœmy siê
ukazaæ, jak mo¿na wype³niaæ misjê kap³añsk¹ w rodzinie. Przedstawione przyk³ady nie wyczerpuj¹ mo¿liwoœci jej praktykowania, ale daj¹ pogl¹d na to, w czym
tkwi jej istota. Ukazuj¹ jej wa¿noœæ w procesie religijnego kszta³towania naszych
rodzin, w procesie budowania wiary naszej, i naszych dzieci. Na tyle spe³niliœmy
postawiony sobie cel, na ile czytaj¹cy
uœwiadomili sobie, ¿e spe³nianie misji kap³añskiej nie jest jedynie domen¹ kap³anów, i ¿e jest naturaln¹ konsekwencj¹ naszej przynale¿noœci do Koœcio³a. Praktykowanie misji kap³añskiej to doskona³y
i niezast¹piony sposób do œwiadczenia o
tym, kim jest dla nas Bóg, jak wa¿ne miejsce zajmuje w naszym ¿yciu i jak wiele
dla nas czyni. Tê buduj¹c¹ prawdê mo¿emy ukazaæ jeszcze bardziej, poza opisanymi wczeœniej propozycjami, równie¿ poprzez religijne œwiêtowanie naszych rodzinnych uroczystoœci, takich jak urodziny, imieniny, rocznice Chrztu, I Komunii,
œlubu itp., ³¹cz¹c je z Eucharysti¹ i modlitw¹, szczególnie spontaniczn¹, nawi¹zuj¹c¹ w treœci do obchodzonej uroczysto-

œci. Misja kap³añska, to szczególne i przekonywuj¹ce innych cz³onków rodziny zadanie dla ojca. Prowadzenie domowej liturgii przez ojca ma ogromny wp³yw na
postawê religijn¹ ch³opców, którzy jakby
z natury maj¹ tendencje stawania „pod chórem” a czasem i gorzej, bo poza koœcio³em.
Oczywiœcie, nie umniejszamy tu roli matki
ale jeœli czyni to tylko ona i bez ojca, to
trudno potem ch³opcom uwierzyæ, ¿e religijnoœæ, to mêska sprawa. We wspominanym ju¿ kilkukrotnie podrêczniku „Rytua³
rodzinny”, w ka¿dej propozycji sprawowania domowej liturgii, s¹ role dla mamy, dla
dzieci ale wiod¹ca rola przypisywana jest
ojcu. Ojcu, który z natury kojarzy siê
z Bogiem Ojcem, a jeœli tak to i wymagania w stosunku do ojca, stawiane s¹ wysoko. Jeœli podejmiemy trud spe³niana tej kolejnej misji Chrystusa, na jej pozytywne
owoce nie bêdziemy musieli d³ugo czekaæ.
Szczególnie s³owa zachêty kierujemy do
m³odych rodzin, rodzin z dzieæmi. Dzieci
w bardzo naturalny sposób przyjmuj¹ Bo¿e
prawdy, które staj¹ siê dla nich naturalnym
œrodowiskiem ¿ycia. To procentuje, równie¿ w doros³ym ¿yciu.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Wadowice pamiêtaj¹
Z najwiêkszym uznaniem myœlê o organizatorach i uczestnikach mszy œw. na rynku wadowickim w pi¹tek 16 kwietnia
o godz. 12.00 Ok. dwa tysi¹ce m³odzie¿y,
a tak¿e doros³ych w ogromnym zadumaniu modlitewnym odda³o ho³d wszystkim,
którzy oddali ¿ycie lec¹c w sobotê
10 kwietnia na uroczystoœci katyñskie.

W 70. rocznicê bolesnego Katynia, a tak¿e
traumatycznych prze¿yæ zwi¹zanych z dramatem rozbitego samolotu, w czwartek 22 kwietnia poœwiêcono krzy¿ katyñski z wypisanymi
250 bohaterskimi synami wadowickiej ziemi,
którzy polegli w Katyniu. Dobrze siê dzieje, ¿e
Wadowice ubogacaj¹ siê miejscami patriotycznych spotkañ. Droga ta zaczyna siê od bazyliki
do pomnika legionistów i pod¹¿a na skwer, na
którym umieszczony jest pomnik Solidarno-5- œci, oraz krzy¿ katyñski.
ks. Proboszcz

