W i e l k a
p o w ó d Ÿ
Dzisiaj po mszach œw.
przy koœciele zbieramy ofiary na rodziny dotkniête powodzi¹. W naszej parafii osiem rodzin
z ulic na Zaskawiu ponios³o wielkie straty.
Inne domy, a zw³aszcza bloki na osiedlu
XX-lecia zosta³y podmyte. Woda zniszczy³a
ludziom zmagazynowane w piwnicach ró¿ne wiktua³y i materia³y. Czêsto powodem
du¿ych zniszczeñ domów przez powodzie

jest budowanie na nieodpowiednim terenie.
Przyczyn¹ tak¿e wielkich rozlewisk w naszych terenach jest nieodpowiedni przekrój
rur kanalizacyjnych. Poszczególne gospodarstwa chc¹ mieæ wiêcej terenu wokó³
swych domów i dlatego robi¹ ma³e przepusty wodne, wk³adaj¹ rury o ma³ej œrednicy przepustowej. Skutki s¹ widoczne podczas powodzi. Trzeba robiæ wysi³ki, ¿eby
minimalizowaæ skutki ulewnych deszczy.

fot. St. M¿yk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
9. Niedziela Zwyk³a Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy

Panie Bo¿e
Jesteœmy Tobie wdziêczni za ³askê jak¹ obdarowa³eœ Polskê, a szczególnie
nasze maisto Wadowice osob¹ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.
Dziêkujemy Panu Bogu, ¿e dane nam by³o ¿yæ w okresie tak wspania³ego
Pontyfikatu.
Gor¹co modlimy siê do naszej Wadowickiej Pani o rych³¹ Jego beatyfikacjê.
Irena, Bronis³aw i Jacek Odrow¹¿

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PRZYS£ÓW:

PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

Prz 8, 22-31

Rz 5, 1-5

Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu,
Bogu, który jest i który by³, i który przychodzi.

EWANGELIA: J 16, 12-15
Jezus powiedzia³ swoim uczniom:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieœæ nie mo¿ecie. Gdy zaœ
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie mówi³ od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek s³yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz³e. On Mnie
otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego bierze i wam objawi”.
Oto s³owo Pañskie

Bóg w Trójcy Jedyny
Dziœ Koœció³ obchodzi uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. „Wiara wszystkich chrzeœcijan opiera siê na Trójcy Œwiêtej”, tak
wypowiada siê œwiêty Cezary z Arles
o Trójcy Przenajœwiêtszej. Tê tajemnicê
wiary przypominamy bardzo czêsto, czyni¹c znak krzy¿a œwiêtego i wypowiadaj¹c s³owa: „W Imiê Ojca i Syna, i Ducha
Œwiêtego”. Niech ten gest i s³owa uœwiadamiaj¹ nam, ¿e Bóg jest wspólnot¹ Osób
zjednoczonych mi³oœci¹. Eucharystia,
w której uczestniczymy, ju¿ tu na ziemi

Marii Zadora, uda³o siê z Urzêdu Miasta
pozyskaæ fundusze na religijne woja¿e.
Dzieci uczestnicz¹ce w nich daj¹ minimalne finansowe wk³ady. Bardzo zachêcamy
rodziców, zw³aszcza tych dzieci, które nigdzie nie wyje¿d¿aj¹ podczas wakacji, by
zainteresowali siê proponowanymi wycieczkami. S¹ one radosn¹ edukacj¹ piêknych
miejsc naszej Ojczyzny. Przekazuj¹c plan
poszczególnych wycieczek, bardzo liczymy
na aktywn¹ wspó³pracê w tym zakresie, tak
szko³y, a tym bardziej rodziny.

Wakacyjne propozycje

S³owo na niedzielê

umo¿liwia nam spotkanie z Bogiem Trójjedynej Mi³oœci, który w ca³ej pe³ni objawi siê
nam w przysz³ym ¿yciu. Uznajmy, ¿e jesteœmy grzeszni i proœmy Boga o dar Mi³osierdzia. Nikt nie zdo³a poj¹æ istoty Trójcy
Œwiêtej, bo jesteœmy tylko ludŸmi. Mo¿emy jednak spotkaæ Trójjedynego Boga na
modlitwie i kontemplacji. Wcale to nie znaczy, ¿e maj¹ siê t¹ prawd¹ wiary zajmowaæ
tylko mistycy. Przecie¿ ka¿de „prze¿egnanie siê” jest tak¹ ma³¹ kontemplacj¹, takim
zanurzeniem siê w Trójcy.

Ju¿ od kilku lat parafia nasza podczas wakacji organizuje nad morzem kolonie dla dzieci. Odpowiedzialnym za nie jest ks. Marek
Poznañski. Mo¿na zapisywaæ swoje dzieci
w kancelarii parafialnej. Dwutygodniowy pobyt kolonijny w Gdyni kosztuje 700 zl.
Dla dzieci, które chc¹ prze¿yæ raz w tygodniu piêkn¹ wycieczkê, organizujemy
podczas wakacji, w ka¿dy czwartek, tak¹
podró¿. Dziêki wysi³kom Pani Dyrektor

Radosne czwartki 2010
01 lipca
08 lipca
15 lipca
22 lipca
29 lipca

Czêstochowa
Szczyrzyc
Alwernia
Zakopane - Kalatówki
Stani¹tki, Niepo³omice, Niegowiæ

05 sierpnia
12 sierpnia
19 sierpnia
26 sierpnia

Kraków
Wieliczka
Nowy S¹cz
Kluszkowce, Niedzica
ks. Proboszcz

Dostrzega³em zespo³y pañ ubraWieczory majowe w naszej bazylice rodzicami.
nych po krakowsku. S³ucha³em piêknego

Tegoroczny maj w naszej bazylice by³
piêkn¹ propozycj¹ dobrego wykorzystania
czasu czekania na beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Poszczególne parafie z dwóch dekanatów wadowickich, a tak¿e dwie parafie z dekanatu kalwaryjskiego, oraz ogólne
zaproszenie dekanatu suskiego, su³kowickiego i zatorskiego nape³nia³y œwi¹tyniê
w wieczorne nabo¿eñstwa majowe. Doœwiadcza³em wielkiej radoœci, gdy widzia³em jak przyje¿d¿ali autobusami lub w³asnymi samochodami parafianie s¹siednich
miejscowoœci. Radowa³o siê me serce, gdy
patrzy³em na dzieci komunijne ze swymi

œpiewu grup m³odzie¿owych z ró¿nych parafii, a tak¿e rozbrzmiewaj¹cej orkiestry
z Zygodowic. Napawa³o mnie radoœci¹ s³uchanie przygotowanych kazañ przez poszczególnych duszpasterzy na temat kolejnych
lat pontyfikatu Wielkiego Jana Paw³a II. Choæ
ciep³ych, s³onecznych wieczorów w maju
nie by³o du¿o, to jednak procesje odbywane po rynku wyœpiewywa³y piêkne melodie „Chwalcie ³¹ki umajone”. Bogu dziêki
za wadowickie przygotowanie, a ksiê¿om
poszczególnych parafii z wiernymi wyra¿am serdecznie podziêkowanie.
ks. Proboszcz

Hlondianum

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, we wtorek – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika, w œrodê – wspomnienie
œwiêtych mêczenników Marcelina i Piotra, w sobotê – wspomnienie œw. Bonifacego,
biskupa i mêczennika.
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Pogrzeb

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

Œp. Sabina Kasperkiewicz, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Andrzej Banaœ, ur. 1951r., zam. Os. Piastowskie
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Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.

Poniedzia³ek 31 maja
6.00 Œp. Józef Witek
7.00 W intencji Bogu wiadomej
7.30 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
8.00 Œp. Józef Wawro
12.00 Œp. Genowefa Hrzêstek - 6 r. œm.
18.00 Œp. Ludwik Wiktor - 6 r. œm.
Œp. Roman Rosenstrauch
Wtorek 1 czerwca
6.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
7.00 Œp. Franciszka Jamro¿ek
7.30 Œp. Józefa Witek
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³og.
Bo¿e dla Ma³gorzaty w dniu urodzin
12.00 Œp. Józef Kleszcz - 10 r. œm.
18.00 Œp. Aniela Polak
Œp. Roman Rosentrauch
Œroda 2 czerwca
6.00 Œp. Józef Piliæ
7.00 Œp. Stefan Bernacik - 18 r. œm.
7.30 Œp. W³adys³aw Bojeœ
8.00 Œp. Franciszek Ziêba
12.00 Za kap³anów potrzebuj¹cych pomocy
od grupy Mi³osiernego Serca Jezusowego
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Józef Wawro
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Œp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Maria Gliwa - 1 r. œm.
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œp. Józefa Witek
20.00 Œp. Jan Pawe³ II

Intencje mszalne:
Czwartek 3 czerwca Bo¿e Cia³o
6.00 Œp. Roman Rosenstrauch
7.30 Œp. Aniela Polak
Za kap³anów naszej parafii, o obfitoœæ
³ask Bo¿ych w pracy duszpasterskiej
9.00 Œp. W³adys³aw Bojeœ
13.15
19.00 W 30 r. urodzin Moniki, o b³og. Bo¿e
z podziêkowaniem za ³aski
Pi¹tek 4 czerwca
6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
7.00 Œp. Roman Rosenstrauch
7.30 Œp. Franciszek Mania
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za
grzechy nasze i ca³ego œwiata
12.00 Œp.Maria Ziaja, ks. Micha³ Ryœ,ks. Czes³awMa³ysa
18.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Sobota 5 czerwca
6.00 Œp. Józefa Witek
7.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
7.30 Œp. Roman Rosenstrauch
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi Niepoka
lanego Serca Maryji oraz b³og. Bo¿e
12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II,
za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Radio Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jan Morawiec - 7 r. œm.
Niedziela 6 czerwca
6.00 Œp. Roman Rosenstrauch
7.30 Œp. Ewa Ksi¹¿ek - 10 r. œm.
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Janiny i W³adys³awa
G¹siorowskich w 55 r. œlubu
o dalsz¹ opiekê œw. Rodziny
9.00 Œp. Zygmunt Bizoñ - 1 r. œm.
10.30 O b³og. Bo¿e dla Adriana w 5 r. urodzin
12.00 O b³og. Bo¿e dla Zofii i Stanis³awa
w 50 r. œlubu i opiekê œw. Rodziny na dalsze lata
13.15 Chrzty
19.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
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Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
9. Niedziela Zwyk³a - 30 maja 2010r.
1. Dzisiaj przy koœciele jest zbiórka na
powodzian. O godz. 16.00 ks. Kardyna³
bêdzie przewodniczy³ koncelebrowanej
mszy œw. na rynku przy akompaniamencie
orkiestr Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z ca³ej Polski. Zapraszamy.

Prosimy, aby drugi o³tarz wykona³y siostry
Nazaretanki. W Bo¿e Cia³o w naszej bazylice bêd¹ msze œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
13.15 i wieczorem o godz. 19.00. Nie bêdzie mszy œw. o godz. 10.30 i 12.00. Uroczyste procesje z Najœwiêtszym Sakramentem bêd¹ po rynku przez ca³¹ oktawê
o godz. 18.30.

2. We wtorek 1 czerwca rozpoczynamy
nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Bo¿ego o godz. 18.30.

6. W pierwszy pi¹tek spowiadamy przez
ca³y dzieñ. Wiêksza iloœæ kap³anów jest rano
od godz. 6.00 do 8.30, oraz po po³udniu
od godz. 16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci o godz. 16.30.

3. W œrodê na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy siê o ¿yw¹ wiarê. O godz. 17.30
odbêdzie siê próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz uk³adanie dzieci nios¹cych
w procesji poduszki z symbolami przed uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a. Obecnoœæ na próbie konieczna do wziêcia udzia³u w procesji. Zapraszamy dzieci w strojach krakowskich. Prosimy o przyniesienie nieu¿ywanych strojów. W tym dniu o godz. 20.00
bêdziemy uczestniczyæ w kolejnym wieczorze papieskim, który poprowadzi ks. infu³at Stanis³aw Olszówka z Zakopanego.

7. W pierwsz¹ sobotê nawiedzamy chorych i starszych z sakramentami œwiêtymi.
8. Pielgrzymka na uroczystoœæ beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki bêdzie w sobotê i niedzielê 5 i 6 czerwca. W programie zwiedzanie Warszawy oraz nawiedzenie Niepokalanowa. Koszt przejazdu i noclegu 120 z³.
9. W przysz³¹ niedzielê o godz. 16.00
jest spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Uczestników zapraszamy. Od
d³u¿szego czasu w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca zbieramy pieni¹dze na
nowe organy. Obecnie trwa monta¿
w bazylice tego instrumentu.

4. W czwartek jest uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa zwana
u nas Bo¿ym Cia³em. Wszyscy wierz¹cy
bior¹ udzia³ w uroczystej procesji z Najœwiêtszym Sakramentem. Rozpoczyna siê
w koœciele œw. Piotra msz¹ œw. o godz.
10.00, a zakoñczy przy bazylice.

10. W sobotê 12 czerwca pielgrzymujemy do Matki Boskiej na Jaworzynce w Zakopanem na Rusinowej Polanie. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.

5. Prosimy naszych parafian, aby swoj¹
obecnoœci¹ i pobo¿nym zachowaniem dali
publiczne œwiadectwo ¿ywej wiary w Jezusa obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie. Prosimy o wykonanie pierwszego o³tarza przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.

11. W sobotê 19 czerwca pojedziemy do
£agiewnik na czuwanie z Ojcem Pio. Wyjazd o godz. 19.00, powrót w niedzielê
o godz. 3.00 rano. Koszt przejazdu 15 z³.
-3-

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni woda dudni
Patrz¹c wstecz na tygodnie, które prze¿yliœmy, chce siê powtórzyæ zmodyfikowane s³owa Wielkiego Wieszcza z Pana
Tadeusza „O roku ów, kto ciê widzia³
w naszym kraju, ten ciê zwie miesi¹cami
p³aczu, oraz wielkiego nieurodzaju”.
W kwietniu p³akaliœmy nad tragedi¹ rozbitych pod Smoleñskiem wielkich Polaków. Chwytaliœmy siê za g³owê i pytaliœmy siê, jak to siê mog³o staæ? Wci¹¿ zastanawiamy siê jak mog³o dojœæ do takiej
katastrofy? Dlaczego Bóg dopuœci³, ¿e tylu
wspania³ych Polek i Polaków w jednej
minucie zginê³o? Jechali przecie¿, aby
wype³niæ patriotyczny obowi¹zek. By po
raz kolejny zaœwiadczyæ przed Polsk¹
i œwiatem, ¿e pamiêæ o Katyniu nie zginê³a, póki my ¿yjemy. Wbrew ca³ej ideologii, która to ludobójstwo zas³ania³a – wci¹¿
Polacy nosz¹ œwiadomoœæ ogromnej
krzywdy, a rana zadana organizmowi polskiemu wci¹¿ krwawi. Uwa¿amy historiê
katyñsk¹ za bezprawie krzycz¹ce o pomstê
do nieba.
Uczestnicz¹c w ¿a³obie narodowej, któr¹
tak¿e by³o grzebanie ofiar Smoleñska, doœwiadczyliœmy wielkiego przebudzenia
ducha patriotycznego w naszym narodzie.
Nieszczêœliwi z powodu tak wielkiej katastrofy, ale zjednoczeni przez cierpnie
w ho³dzie tym ofiarom. W tamtych dniach
zanik³y podzia³y. Niewa¿ne by³o, kto z tych
ofiar do jakiej partii nale¿a³. Tak wiele
us³yszeliœmy piêknych s³ów o ofiarach katastrofy smoleñskiej. To by³y dni wielkiego oczyszczenia naszej narodowej pamiêci. Czuliœmy, ¿e wreszcie zaczynamy oddychaæ œwie¿ym i rzeœkim powietrzem.
Stêchlizna oskar¿eñ, pos¹dzeñ, upokorzeñ
zosta³a w tamtych dniach przewietrzona
przez bardzo piêkne œwiadectwa. Ludzie
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mieli odwagê publicznie dobrze mówiæ
o tych, którzy rz¹dz¹. Przed katastrof¹ smoleñsk¹ ¿yliœmy w atmosferze inwektyw
i pos¹dzeñ, pogardy do cz³owieka. W tamtych dniach chusta Weroniki otar³a splugawione oblicza wielu naszych przywódców,
a zw³aszcza Pary Prezydenckiej. Bogu dziêkujê, ¿e mogliœmy prze¿yæ czas, kiedy liczne Weroniki ze œrodków spo³ecznego przekazu odwa¿nie ociera³y splugawione oblicza. Z niepokojem pyta³em siê, gdzie¿ oni
byli dawniej? Myœla³em o przedziwnym
terrorze w³adców mediów. Na wiosnê 2010
roku, choæ przez kilka tygodni, nast¹pi³o
w naszym narodzie du¿e odrodzenie. Myœlê, ¿e to by³ bardzo czytelny skutek tragicznej, smoleñskiej katastrofy.
Po kwietniu nast¹pi³ maj 2010 roku. Bardzo zimny i niezwykle deszczowy. W po³owie maja trzeba ogrzewaæ mieszkania,
bo jest zimno. W Polsce jak w Anglii nieustannie chodzimy z parasolkami. W wyniku tych licznych opadów od niedzieli
16 maja przez kolejne dni, ró¿ne miejscowoœci w Polsce po³udniowej, a potem
w innych czêœciach, zostaj¹ podtopione,
a nawet zalewane. Bardzo siê dziwi³em,
gdy s³ysza³em u pocz¹tku tych wielkich
deszczy, jak nasi rz¹dowi przywódcy buñczucznie mówili, ¿e Polsce powódŸ nie zagra¿a. Zaledwie po kilku dniach zmienili
to zdanie, ¿eby jednak powtarzaæ, ¿e sytuacja powodziowa jest opanowana.
W dniach powodzi by³o du¿o tzw. propagandy sukcesu. Dra¿ni³ mnie ten ton, gdy¿
cz³owiek wobec ¿ywio³u zawsze jest ma³y.
Nigdy w pe³ni nie mo¿na go opanowaæ.
Jest on tajemnicz¹ si³¹, która cz³owieka
i jego dobytek niszczy. Tak jest z powodzi¹, czy z po¿arem, z tr¹bami powietrznymi, a tym bardziej z trzêsieniem ziemi,

przez cz³owieka, to jednak Opatrznoœæ Bo¿a
czuwa nad nimi. To Bóg dopuszcza na cz³owieka, na ludzkoœæ takie nieszczêœcia, by
cz³owiek doœwiadczy³, ¿e to nie on jest panem tego œwiata. Jestem przekonany, ¿e ta
wielka powódŸ, która dotknê³a nasz kraj jest
bolesnym doœwiadczeniem zale¿noœci cz³owieka od si³ natury, ale tak¿e jest okresem
prze¿ycia solidarnoœci ludzkiej. Cz³owiek
pragnie pomagaæ temu, którego dotknê³a
bieda. To jest piêkna chrzeœcijañska postawa. Za tê ludzk¹ postawê Bogu dziêkujê.

czy innymi klêskami. Naturalnie, ¿e trzeba wszystko robiæ, ¿eby zminimalizowaæ
te klêski. Nale¿y im w sposób m¹dry zapobiegaæ, ¿eby te niezwyk³e si³y natury
nie by³y a¿ tak niszczycielskie. Wszystkiego jednak nie da siê ani przewidzieæ,
ani tym bardziej w pe³ni opanowaæ.
W obliczu takich katastrof widzimy, jak
cz³owiek jest trzcin¹ chwiej¹c¹ na wietrze, bardzo ³amliw¹.
Gdy mówiê o ¿ywio³ach tego œwiata to
myœlê, i¿ one choæ s¹ nie do pokonania

ks. Infu³at

Rodzina Domowym Koœcio³em
Przymierze Rodzin
Wobec narastaj¹cego kryzysu wiary
w rodzinach, uœwiadomienie ma³¿onkom
ich odpowiedzialnoœci za jej przekaz,
jest jednym z podstawowych zadañ duszpasterskich.
W naszym kraju ale i na ca³ym œwiecie,
obserwujemy dynamiczny rozwój ruchów
œwieckich, które wspomagaj¹ rodzinê
w realizacji tego zadania. Ka¿dy z Ruchów, na swój sposób, wspomaga ma³¿onków w wype³nianiu w rodzinie troistej
misji Koœcio³a: misji prorockiej, kap³añskiej i królewskiej. Przez kolejne niedziele bêdziemy prezentowaæ nasze rodzime
Ruchy i Stowarzyszenia „zajmuj¹ce siê”
rodzin¹. Jako pierwsze, pragniemy przedstawiæ powsta³e na fali przemian solidarnoœciowych, w roku 1983, Przymierze
Rodzin. Za³o¿ycielami Przymierza, w czasie trwaj¹cego jeszcze stanu wojennego,
byli cz³onkowie zdelegalizowanego warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Ruch ten stawia sobie za cel ³¹czenie ludzi
z Bogiem i miêdzy sob¹. Pragnie kszta³towaæ œrodowiska ¿ycia chrzeœcijañskiego
przez tworzenie warunków sprzyjaj¹cych
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rozwojowi religijno – moralnemu rodziny
i jej cz³onków. Chce byæ otwarte na potrzeby otoczenia i znaki czasu. W duchu s³u¿by
podejmuje zadania na rzecz cz³owieka
i dobra wspólnego. Ma poczucie odpowiedzialnoœci za „dziœ i jutro” rodziny, Koœcio³a
a tak¿e narodu i jego kultury. Cz³onkowie
Przymierza staraj¹ siê kierowaæ zasadami
Ewangelii w ¿yciu osobistym, rodzinnym
i spo³ecznym, stawiaj¹c sobie zadania zwi¹zane z pog³êbianiem wiary i wiêzi w rodzinie oraz miêdzy rodzinami, poszerzaniem
i pog³êbianiem wiedzy religijnej oraz znajomoœci problematyki ma³¿eñskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospo³ecznej.
Misj¹ Przymierza Rodzin jest wspieranie
edukacji i wszechstronnego wychowania
dzieci, m³odzie¿y i ca³ych rodzin, które ma
s³u¿yæ kszta³towaniu postaw otwartych na
potrzeby innych ludzi, œrodowiska i ca³ego spo³eczeñstwa, wyp³ywaj¹cych z inspiracji moralnej i religijnej, aktywnych wobec wspó³czesnego œwiata oraz wyzwañ,
które z sob¹ przynosi. (Wiêcej informacji
mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej.
http://www.przymierze.org.pl/). Tekst
opracowano w oparciu o materia³y zamieszczone na tej stronie.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

