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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
N i e d z i e l a  Z e s ³ a n i a  D u c h a  Œ w i ê t e g o

fot. St. M¿yk Dziêkujê Bogu, ¿e dane mi by³o ¿yæ w tych czasach mieszkaj¹c w rodzinnym

mieœcie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II i byæ œwiadkiem Jego Pontyfikatu.

Gor¹co modlê siê za og³oszeniem Go Œwiêtym. Bóg zap³aæ.

Helena Jasiñska z wnuczkami Izabel¹ i Martynk¹

W i e l k i e

w o d y
W tygodniu, gdy ca³y

Koœció³ modli siê o nowe
zes³anie Ducha Œwiêtego,

którego Jezus nazywa Moc¹ z Wysoka,
w Wadowicach i innych miejscowoœciach
zw³aszcza Polski po³udniowej, ludzie prze-
¿ywali dramat powodzi. W tych dniach na
o³tarzu bazyliki pali³o siê siedem œwiec,
które przypominaj¹ siedem darów Ducha
Œwiêtego. Wo³aliœmy: Duchu Mocy,

przyjdŸ! Trzeba nam si³,
aby siê zmagaæ z ¿ywio³em! Prosiliœmy:
S³ugo Bo¿y, Janie Pawle II, wstawiaj siê za
nami u Boga i chroñ nas przed strasznymi
skutkami niepojêtego ¿ywio³u. Bardzo
wspó³czujê parafianom, których dotknê³a
klêska powodzi. Jeœli by jakaœ rodzina na
skutek powodzi by³a w wielkiej potrzebie,
to chêtnie parafia chce jej spieszyæ z po-
moc¹. ks. Proboszcz

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Grzegorza VII, papie¿a, w œrodê –
wspomnienie œw. Filipa Nereusza, prezbitera, w czwartek – wspomnienie œw. Augustyna z
Canterbury, biskupa, w sobotê – wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
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 Oto s³owo Pañskie
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A:

PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogieñ swojej mi³oœci.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11

EWANGELIA:  J 20, 19-23

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi by³y za-
mkniête z obawy przed ¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku, i rzek³ do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzaw-
szy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was
posy³am”. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: „WeŸmijcie Ducha Œwiêtego.
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane”.

SEKWENCJA
Przyb¹dŸ, Duchu Œwiêty, Zeœlij z nieba wziêty Œwiat³a Twego strumieñ,

PrzyjdŸ, Ojcze ubogich, PrzyjdŸ, Dawco ³ask drogich, PrzyjdŸ, Œwiat³oœci sumieñ.
O, najmilszy z goœci, S³odka serc radoœci, S³odkie orzeŸwienie.

W pracy Tyœ och³od¹, W skwarze ¿yw¹ wod¹, W p³aczu utulenie.
Œwiat³oœci najœwiêtsza, Serc wierz¹cych wnêtrza Poddaj Twej potêdze.
Bez Twojego tchnienia, Có¿ jest wœród stworzenia? Jeno cierñ i nêdze.

Obmyj, co nieœwiête, Osch³ym wlej zachêtê, Ulecz serca ranê.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, ProwadŸ zab³¹kane.
Daj Twoim wierz¹cym, W Tobie ufaj¹cym, Siedmiorakie dary.

Daj zas³ugê mêstwa, Daj wieniec zwyciêstwa, Daj szczêœcie bez miary.

Œp.Bronis³aw Odrow¹¿, ur. 1929r., zam. ul. Sienkiewicza
Œp. Franciszka Jamro¿ek, ur. 1919r., zam. Gliwice
Œp. Franciszek Ziêba, ur. 1934r., zam. Os. Westerplatte

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

Pogrzeb

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

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw. Lena KoŸbia³, córka Roberta i Georginy
Damian Pawlik, syn Piotra i Agnieszki

Pawe³ Pawlik, syn Piotra i Agnieszki
Krzysztof Ochman, syn Micha³a i Agnieszki

Kinga Romañska, córka Waldemara i Marii
Liliana Tomiak, córka Paw³a i Moniki

Dominik Sajdak, syn Kamila i Moniki
Tymoteusz Podgórczyk, syn Szymona i Joanny

Kornelia Góra, córka Marka i Doroty
Mateusz Góra, syn Marka i Doroty

Milena Pyka, córka Artura i Agnieszki
Maja Habrzyk, córka Dawida i Ilony

Jakub Moskwik, syn Artura i Karoliny

Módlmy siê za te
dzieci, aby
wzrasta³y
w wierze

 dla chwa³y
Boga i Koœcio³a
powszechnego.

D¹¿cie do œwiêtoœci
Drodzy Bracia, zawierzam ka¿dego

z Was Chrystusowi Dobremu Pasterzo-
wi i modlê siê, abyœcie prze¿ywaj¹c Rok
Kap³añski coraz bardziej nabierali zapa-
³u do dawania „silniejszego i bardziej wy-
razistego œwiadectwa ewangelicznego we
wspó³czesnym œwiecie”. B¹dŸcie ludŸmi
wytrwa³ej modlitwy i ascezy, abyœcie
stwarzali w Waszym ¿yciu przestrzeñ dla
dzia³ania samego Boga. Przed taberna-
kulum uczcie siê s³uchaæ i przebaczaæ,
troszczyæ siê o powierzony sobie lud
i budowaæ kap³añskie braterstwo. Co-

Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta RP
Zgin¹³ tragicznie w katastrofie lotniczej

pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010r. Na
jego pogrzebie zamiast kazania odczytano
w³asnorêcznie napisany testament:

„Pragnê, ¿ebyœcie siê nie smucili i nie
p³akali. Nie wolno! Przecie¿ kiedyœ musia-
³em odejœæ do Ojca. I wy wszyscy tam te¿
dojdziecie i wtedy znów bêdziemy mieli so-
bie du¿o do powiedzenia. A wiêc, uœmiech-
nijcie siê! Kocha³em was i kocha³em swoj¹
pracê. Wiem, ¿e robi³em wiele rzeczy nie-
doskonale, ale star³em siê oddaæ Wam cale
moje serce.

Je¿eli ktoœ czuje siê niedoceniony przez
mnie, czy mo¿e dotkniêty i zasmucony,

niech wie, ¿e nigdy nie robi³em tego œwia-
domie i bardzo mocno za to przepraszam.
Chcê równie¿, ¿ebyœcie wiedzieli, ze pu-
œci³em w niepamiêæ i wybaczy³em z serca
tym wszystkim, którzy mnie krzywdzili,
dokuczali, czy sprawili przykroœci.

A jeœli ktoœ wspomina, ¿e uda³o mu siê
osi¹gn¹æ coœ dobrego przy moim udziale i
pomocy, to niech wie, ¿e by³a to dla mnie
najwiêksza radoœæ. Najlepsz¹ nagrod¹ dla
mnie bêdzie, jeœli pamiêæ o mnie pomo¿e
Wam ¿yæ godnie i szlachetnie”.

S³owa tego kap³ana i jego postawa bar-
dzo mi imponuj¹.

ks. Proboszcz

dzienne sprawowanie Eucharystii niech bê-
dzie dla Was Ÿród³em duchowej mocy
i wszelkich ³ask, jakich potrzebujecie w pa-
sterskim trudzie.

Koœció³ w Polsce wyda³ wielu œwiêtych
kap³anów - wyznawców i mêczenników.
Niech oni bêd¹ dla Was wzorem i niech
wstawiaj¹ siê przed Panem, aby trwa³a ta
tradycja kap³añskiej œwiêtoœci. Niech Ma-
ryja, Matka Kap³anów roztoczy nad Wami
swoj¹ przemo¿n¹ opiekê. Raz jeszcze za-
pewniam Was o mojej jednoœci w modli-
twie i z serca b³ogos³awiê: W imiê Ojca
i Syna, i Ducha Œwiêtego.

Benedykt XVI, papie¿
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Intencje mszalne:
N i e d z i e l a  Z e s ³ a n i a  D u c h a  Œ w i ê t e g o

23 maja 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 28 maja
    6.00 Œp. ks. Jan Dubiel - 4 r. œm.
    7.00 Œp. Jadwiga Banaœ
    7.30 Œp. Józef Wawro

Œp. Franciszka Jamro¿ek
    8.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  12.00 Œp. Stefania Hrzêstek - 6 r. œm.
  18.00 Œp. Eugeniusz Habowski - 3 r. œm.

W 30 r. œlubu
Sobota 29 maja
    6.00 Œp. Józef Wawro
    7.00 Œp. Jan, Krystyna, Boles³aw Do³êga
    7.30 Œp. Jadwiga Banaœ
    8.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  12.00

  18.00 Œp. Bronis³aw Kopytyñski oraz zmarli rodzice
Œp. Maria Chrapla - 9 r. œm.
Œp. Stanis³aw Chrapla - 1 r. œm.

Niedziela 30 maja
   6.00 Œp. Józef P³onka
   7.30 Œp. Józef Wawro

Sp. Józefa i Kazimierz Kamiñscy,
Anna i Jan Mentel, Adam Okruta

   9.00 O panowanie Jezusa Chrystusa w sercach ludzi
  10.30 Œp. Stanis³awa i Stanis³aw Kotarski

Sp. Izabela i Józef Cienkusz
  12.00 Dziêkczynna w 1 r. œwiêceñ kap³añskich ks. Piotra

Kuglina, o zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
  13.15 Œp. Józef Luzarowski - 10 r. œm.
  19.00 Œp. Konstanty, Rozalia i Helena Saferna

Czwartek 27 maja
    6.00 Œp. Józef Wawro
    7.00 Œp. Józefa Witek
    7.30 Œp. W³adys³awa Skoczylas
    8.00 Œp. Aniela Polak
  12.00 Œp. Jadwiga Banaœ
  18.00 Œp. Jan Kurek

Œp. Roman Rosenstrauch

Poniedzia³ek  24 maja
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.00 Œp. Aniela Polak
   7.30 Œp. Danuta Mrowiec
   8.00 Œp. Agnieszka Bryndza, jej mê¿owie i syn W³adys³aw
  12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla

ks. Stefana Zaj¹ca w Roku Kap³añskim
  18.00 Œp. Joanna, Micha³

Œp. Józefa Witek
Wtorek  25 maja
   6.00 Œp. Franciszek Kleszcz - 3 r. œm.
   7.00 Œp. Roman Rosenstrauch
   7.30 Œp. Józef Wawro
   8.00 Œp. Irena i Jan So³tys
  12.00 Œp. Jan Hrzêstek - 3 r. œm.
  18.00 Œp. Jan Kurek

Œp. Józefa Witek
Œroda 26 maja
    6.00 Œp. Józefa Witek
    7.00 Œp. Janina Filek
    7.30 Œp. Jan Siuta- 5 r. œm.
    8.00 Œp. Helena, Szczepan, Eugeniusz Jajeœnica
  12.00 Œp. Maria Bando³a

Œp. Zofia ¯elazny
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Józef Wawro
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. Lidia Jamrozik - r. œm.
Œp. Franciszka Jamro¿ek
Sp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Marta, Mieczys³aw, Stanis³aw, Mieczys³aw
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Franciszek Ziêba
Œp. Jadwiga Banaœ
Œp. Salami Topanelli Pucinelli

Doœwiadczenie ma³oœci

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Prosimy wiernych o liczniejszy
udzia³ w koœciele lub w domach rodzin-
nych, albo przy kaplicach w nabo¿eñ-
stwach majowych. W naszej bazylice na-
bo¿eñstwo jest o godz. 18.30.

2. Jutro jest Œwiêto Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny – Matki Koœcio³a. Msze œw.
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00.

3. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.

4. W pi¹tek o godz. 13.00 pielgrzymu-
jemy do £agiewnik. Koszt 15 z³.

5. W sobotê jedziemy na Turbacz, od
strony Nowego Targu Kowañca. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.

6. Zapraszamy m³odzie¿ katechizowan¹
w sobotê na pielgrzymkê do Kalwarii.

7. W przysz³¹ niedzielê obchodzimy
uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej.
W naszej archidiecezji koñczy siê okres
spowiedzi i komunii œw. wielkanocnej.
Na mszy œw. o godz. 12.00 w przysz³¹
niedzielê odprawi prymicje ks. Wadim,

sercanin, który we wrzeœniu ubieg³ego
roku odbywa³ praktykê duszpastersk¹.

8. Zapraszamy na koncert chóru mariañ-
skiego w przysz³¹ niedzielê o godz. 14.30.

9. Z powodu du¿ych opadów zosta³o
18 maja odwo³ane spotkanie z okazji
90. rocznicy urodzin Papie¿a, tak dzieci
szkolnych jak i orkiestr. Dzieci szkolne
bêd¹ mia³y spotkanie w œrodê 16 czerw-
ca, natomiast orkiestry stra¿ackie przybêd¹
w przysz³¹ niedzielê. Mszê œw. na rynku
o godz. 16.00 odprawi ks. kard. Stani-
s³aw Dziwisz.

10. W uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a,
która w tym roku wypada w czwartek
3 czerwca, procesja rozpocznie siê od
koœcio³a œw. Piotra.

11. Wyjazd m³odzie¿y do Lednicy w so-
botê 5 czerwca

12. W lipcu i w sierpniu, w parafiach
wadowickich nie bêdzie dni skupieñ dla
narzeczonych. Bêd¹ spotkania sobotnio-
niedzielne w Radoczy.

Spotykam siê na co dzieñ z ludŸmi, któ-
rzy prze¿ywaj¹ prawdê s³ów, ¿e cz³owiek
to brzmi dumnie. Daj¹ œwiadectwo
o wielkoœci cz³owieka. O potêdze pod
wieloma wzglêdami.

W ostatnim tygodniu dane mi by³o spo-
tkaæ siê z bolesnym doœwiadczeniem cz³o-
wieka, który prze¿ywa sw¹ ma³oœæ,
wielk¹ ograniczonoœæ. Najpierw us³ysza-
³em od rodziny m³odego in¿yniera, ¿e
podejrzany jest on o guza na w¹trobie.
Lekarz badaj¹cy go poleca mu wykonaæ
dok³adne badania. M³ody cz³owiek, któ-

ry do niedawna mia³ bardzo ambitne pla-
ny – za³o¿y³ przed rokiem w³asn¹, dobrze
prosperuj¹c¹ firmê, przygotowywa³ siê do
ma³¿eñstwa – nagle staje przed proble-
mem, ¿e jego ¿ycie mo¿e siê szybko za-
koñczyæ. Widzi jak nowoodkryta choro-
ba, jeœli oka¿e siê prawdziwa, mo¿e ca³-
kowicie doprowadziæ do katastrofy jego
plan. Przez kilka dni prze¿ywa dramat
ma³oœci i zupe³nej zale¿noœci. A tak do
niedawna by³ przekonany o samowystar-
czalnoœci.
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ks. Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Drugie doœwiadczenie zwi¹zane z nie-
zwyk³¹ obfitoœci¹ opadów deszczowych
w ostatnich dniach. Polska po³udniowa
jest zalana. Wype³niaj¹ siê koryta poto-
ków i rzek. Masy wód wlewaj¹ siê w ludz-
ki dobytek. Jeszcze przed kilku dniami,
gdy zaczyna³y siê opady s³ysza³em w ra-
diu i telewizji, ¿e tym razem powodzie
nam nie zagra¿aj¹. Dziwi³em siê tym pew-
nym s³owom. W czasie nasilaj¹cej siê
powodzi znów s³ysza³em z ust rz¹dz¹cych,
¿e s³u¿by panuj¹ nad rozszala³ymi woda-
mi. Jednoczeœnie patrzy³em na twarze lu-
dzi pe³ne bólu, którym woda zniszczy³a
ich wieloletni¹ pracê. Bezsilnoœæ cz³owie-
ka wobec si³ natury. Czy mo¿na go uchro-
niæ przed nimi? Przed powodzi¹? Przed
huraganami? A w innym czêœciach œwiata
przed trzêsieniami, wulkanami czy te¿ in-

nymi katastrofami? Z pewnoœci¹ ludzka
myœl wyprodukowa³a ró¿ne sposoby za-
bezpieczeñ. Na pewno nie mo¿e tak byæ,
¿e m¹dry Polak po szkodzie. Jednak trze-
ba otwarcie powiedzieæ, ¿e si³y natury
przekraczaj¹ mo¿liwoœci cz³owieka. Wo-
bec nich cz³owiek doznaje swojej ograni-
czonoœci.

Myœlê nieraz, jak bardzo potrzebna jest
b³agalna modlitwa o zdrowie, a tak¿e
o zachowanie nas od ró¿nych katakli-
zmów. Bóg jednak chorobê i kataklizmy
dopuszcza. Doœwiadcza nimi cz³owieka.
Myœlê, ¿e gdyby tych bolesnych prób cz³o-
wiek nie prze¿ywa³ – wszed³by w rejony
ogromnej pychy. By³by przekonany, ¿e
jego mo¿liwoœci s¹ nieograniczone. Tak
jednak nie jest. Od czasu do czasu spo-
strzega, jak bardzo zale¿ny jest od ludz-
kiej i Bo¿ej pomocy.

Nasze pielgrzymowanie
W sobotê 15 maja, przy dobrej pogo-

dzie, prze¿ywaliœmy pielgrzymkê do
dwóch piêknych, maryjnych sanktu-
ariów. Jedno to Piekary Œl¹skie. By³em
pod wra¿eniem wspania³ej bazyliki wy-
budowanej w czasach wielkiej biedy na
prze³omie XIX i XX wieku. Budowni-
czy, ks. Ficek by³ charyzmatycznym ka-
p³anem. Umia³ zdobywaæ pieni¹dze na
budowê, ale te¿ potrafi³ w sposób wy-
j¹tkowy zatroszczyæ siê o biedne, œl¹skie
rodziny, jak równie¿ podj¹³ siê d³ugofa-
lowej walki o trzeŸwoœæ rodzin. Od Pani
przewodnik, która nas oprowadza³a po
bazylice, a tak¿e wzgórzu kalwaryjskim,
nas³uchaliœmy siê wiele piêknych histo-
rii zwi¹zanych z nieprzeciêtna osobowo-
œci¹ ksiêdza budowniczego. Œl¹skie sank-
tuarium w Piekarach ¿yje mocn¹ wiar¹,

która ukazuje siê zw³aszcza w pielgrzym-
ce mê¿czyzn w ostatni¹ niedzielê maja,
a tak¿e w pielgrzymowaniu kobiet
w sierpniu, po Wniebowziêciu Matki Bo-
¿ej. Sanktuarium piekarskie zrobi³o na
mnie kolosalne wra¿enie. Zw³aszcza hi-
storia œl¹skiego kap³ana.

Drugim etapem naszego pielgrzymo-
wanie by³o sanktuarium w Leœniowie.
Prowadz¹ je ojcowie Paulini. W klasz-
torze jest nowicjat oo. Paulinów. Nowi-
cjusz, który nas oprowadza³ mówi³, ¿e
wraz z ojcami zakonnymi jest ich 32.
Pracuj¹ na 15 ha w³asnoœci klasztornej,
aby siê utrzymaæ. W du¿ej pracy fizycz-
nej maj¹ tak¿e du¿o czasu wyznaczone-
go na modlitwê. Zauwa¿y³em, ¿e w tym
sanktuarium du¿o siê modl¹. Jest to re-
zerwuar potê¿nej modlitwy. Nie zdziwi-

³em siê, ¿e tam w ostatnich latach w po-
szczególne niedziele przybywaj¹ okre-
œlone stany ludzi prosiæ o b³ogos³awieñ-
stwo. W okreœlon¹ niedziele przybywa
200 – 300 ludzi: matek z dzieæmi, ma³-
¿onków, kobiet w ci¹¿y, ca³e rodziny ks. Proboszcz

Rodz ina  Domowym Koœ c io ³em
Mis ja  r odz iny  -  mis ja  Koœc io ³a

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

W ci¹gu 20 tygodni starliœmy siê uka-
zaæ, co to znaczy pe³niæ troist¹ misjê Ko-
œcio³a w rodzinie. Jesteœmy przekonani,
¿e wielu z poœród czytelników odkry³o,
¿e w swoim ¿yciu wype³niaj¹ tê troist¹
misjê. Tak musi byæ, bo gdyby by³o ina-
czej, to chrzeœcijañstwo nie dotrwa³oby
do naszych czasów. Co by nie powie-
dzieæ, w ogromnej wiêkszoœci przypad-
ków w³aœnie w rodzinie dokonujê siê
inicjacja chrzeœcijañska. Czemu wiêc
mia³y s³u¿yæ nasze teksty? Chcieliœmy
podkreœliæ nasz¹, to znaczy rodzin,
wspó³odpowiedzialnoœæ za Koœció³. Sta-
raliœmy siê pokazaæ  podstawowe przy-
k³ady realizacji misji prorockiej, kap³añ-
skiej i królewskiej aby usystematyzowaæ
praktyki ¿ycia chrzeœcijañskiej rodziny,
aby zachêciæ do ich podejmowania
w szerszym ni¿ dotychczas zakresie.
Nasz rodak, Ojciec Œw. Jan Pawe³ II po-
wiedzia³ –„przysz³oœæ Koœcio³a idzie
przez rodziny”. To od rodzin zale¿y
przysz³oœæ Koœcio³a, przysz³oœæ œwiata,
nie tylko jego œwiêtoœæ, ale w ogóle eg-
zystencja. „Ma³¿eñstwa doœwiadczaj¹c
ka¿dego dnia, jak trudno, mimo ich do-
brej woli, ¿yæ po chrzeœcijañsku w po-
gañskim œwiecie, wierz¹c niez³omnie
w si³ê pomocy braterskiej, postanowi³y
za³o¿yæ wspólnotê (w oryginale: eki-
pê)”– s³owa te umieszczone s¹ w statu-

cie francuskiego ruchu ma³¿eñskiego,
E.N.D w roku 1947, a dziœ jest o wiele
trudniej. Cz³owiek w samotnoœci, nie jest
w stanie poradziæ sobie z wszechobecny-
mi: po¿¹dliwoœci¹ cia³a, po¿¹dliwoœci¹
oczu i pych¹ tego ¿ycia (por.1J2,16), po-
trzebna jest wspólnota w której bêdzie
móg³ spotkaæ Chrystusa. Tak¹ podsta-
wow¹ wspólnot¹ jest rodzina i tylko ona
mo¿e uodporniæ na zakusy œwita. Rodzi-
ce musz¹, w imiê odpowiedzialnoœci za
szczêœcie swoich dzieci, za ich zbawie-
nie, stawaæ siê aposto³ami. Apostolos -
wys³annik, pos³any. Jesteœmy pos³ani do
swoich dzieci, aby objawiaæ im mi³uj¹-
cego Boga. Spe³nianiu tego pos³ania maj¹
pomóc przedstawione w ca³ym cyklu
przyk³ady. Duch Œwiêty wspiera rodzi-
ny w wype³nianiu misji, to z inspiracji
Ducha Œw. powsta³o wiele Ruchów Od-
nowy, które za cel stawiaj¹ sobie pomoc
rodzinie w tym  odpowiedzialnym zada-
niu. Obecnoœæ w ka¿dym ruchu forma-
cyjnym pomaga, ale te rodzinne (ma³-
¿eñskie), w szczególny sposób podejmuj¹
tê misjê, opieraj¹c j¹ na darach p³yn¹-
cych z sakramentu ma³¿eñstwa. Zachê-
camy do uczestnictwa w takich ruchach,
bo mamy œwiadomoœæ jak wiele otrzy-
maliœmy jako ma³¿eñstwo, jako rodzina,
dziêki naszej obecnoœci w Oazie Rodzin.

i otrzymuj¹ specjalne b³ogos³awieñstwo.
W sanktuarium tym  rozprowadzaj¹ te¿
Leœniowskie krówki, pierniczki, czeko-
ladki, itd. Tym razem prze¿y³em wielkie
urozmaicenie bêd¹c w tych sanktuariach.


