Przeobra¿enia

Remont domu Ojca Œwiêtego zapowiadany od d³u¿szego czasu, ma wreszcie
siê rozpocz¹æ. Ks. kardyna³
Stanis³aw Dziwisz wyznaczy³ do tego zadania ks.
Paw³a Danka. Kap³ana tego Bóg obdarzy³
wielk¹ wra¿liwoœci¹ na piêkno. Przyczyni³ siê do realizacji filmu o bracie Ojca
Œwiêtego, lekarzu Edmundzie. Przy wspó³pracy zrealizowa³ tak¿e piêkn¹ ekspozycjê
o Ojcu Œwiêtym wystawion¹ w zesz³ym
roku przed Kuri¹ Krakowsk¹. Jest naszym
wielkim pragnieniem, aby na czas remontu

domu papieskiego, który z pewnoœci¹ potrwa
przynajmniej 2 lata –
pielgrzymi mogli obejrzeæ pami¹tki po Papie¿u. Dlatego kaplica
parafialna, która przez tyle lat s³u¿y³a ró¿nym celom liturgicznym, zosta³a w ostatnich miesi¹cach przekszta³cona na salê wystawow¹. Koncepcjê i realizacjê tej sali zawdziêczamy równie¿ ks. Paw³owi Dankowi. Modlimy do Boga za przyczyn¹ S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II by wykorzystane miejsce w domu parafialnym s³u¿y³o pog³êbieKs. J.G.
niu mi³oœci do Ojca Œwiêtego.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
24. Niedziela Zwyk³a

Panie Bo¿e, przysz³o nam ¿yæ w okresie wielkiego Pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka Jana Paw³a II. To On w swoim ¿yciu pe³nym cierpienia i mi³oœci
fot. Redakcja

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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uczy³ ludzi wielkiej wiary w Ciebie Bo¿e. Dlatego modl¹c siê w Wszechmog¹cego Boga oddajemy wszystkie nasze intencje rodzinne, a przede wszystkim
oddajemy w modlitwie Jana Paw³a II prosz¹c o Jego szybk¹ beatyfikacjê.
Maria Hodur
Sylwia i S³awomir Wicher z Arkiem, Kamilem i Juli¹

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

WYJŒCIA

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŒW. PAW£A AP. DO TYMOTEUSZA

Wj 32, 7-11.13-14
Bóg przebacza grzesznemu ludowi

1 Tm 1, 12-17
Chrystus przyszed³ na œwiat zbawiæ grzeszników

W Chrystusie Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹, nam zaœ
przekaza³ s³owo jednania.

EWANGELIA:

£k 15, 1-10 Radoœæ z nawrócenia grzesznika

Zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Któ¿ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi
jedn¹ z nich, nie zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni i nie idzie za zgubion¹,
a¿ j¹ znajdzie? A gdy j¹ znajdzie, bierze z radoœci¹ na ramiona i wraca do domu; sprasza
przyjació³ i s¹siadów i mówi im: „Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³em owcê, która mi zginê³a”. Powiadam wam: Tak samo w niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który
siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia.Albo jeœli jakaœ kobieta, maj¹c dziesiêæ drachm, zgubi jedn¹ drachmê, czy¿ nie
zapala œwiat³a, nie wymiata domu i nie szuka starannie, a¿ j¹ znajdzie? A znalaz³szy j¹,
sprasza przyjació³ki i s¹siadki i mówi: „Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³am drachmê, któr¹
zgubi³am”. Tak samo, powiadam wam, radoœæ powstaje u anio³ów Bo¿ych z jednego grzesznika, który siê nawraca».
Oto s³owo Pañskie

W tym znaku zwyciê¿ysz

sobie, aby nas zjednoczyæ i daæ udzia³
w swoim zwyciêstwie. Zdaje siê mówiæ:
„W tym znaku i Ty zwyciê¿ysz, pokonasz
swoje s³aboœci”. Krzy¿ Jezusa to znak wielkiej Bo¿ej mi³oœci, która zaprasza cz³owieka
do dialogu, do odnalezienia w sobie zdolnoœci kochania i ofiarowania siê dla innych.
Wspó³czesna Europa zmaga siê z wiernoœci¹
krzy¿owi. S¹ si³y ciemnoœci, które chc¹ usun¹æ krzy¿ ¿ycia publicznego i spo³ecznego.
W ostatnich miesi¹cach w Polsce równie¿
wywi¹za³a siê wielka dyskusja o miejsce
krzy¿a w naszym spo³eczeñstwie.

We wtorek obchodzimy œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego - na pami¹tkê dnia, kiedy tê cenn¹ relikwiê odnalaz³a w Jerozolimie œwiêta Helena i uroczyœcie umieszczono j¹ w Bazylice Grobu Pañskiego. Krzy¿ Jezusa Chrystusa to
nie tylko cierpienie i okrutna œmieræ, które
dokona³y siê po to, aby ci, co w Niego
uwierz¹, mieli ¿ycie wieczne. Krzy¿ Chrystusa to tak¿e znak zwyciêstwa. Jezus
wywy¿szony na krzy¿u przyci¹ga nas ku
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dŸwiedziu odby³a siê msza œw. z okazji
II Œwiatowego Zjazdu Górali Polskich.
W homilii ks. Tadeusz wspomnia³ postaæ
W³adys³awa Orkana, poety, literata, publicysty zwi¹zanego z Gorcami, a tak¿e
ca³ym Podhalem.
Od 1919r. W. Orkan obj¹³ przewodnictwo Zwi¹zku Podhalan, opracowuj¹c s³ynne „Wskazania dla synów Podhala”.
Ks. Pra³at mówi³ o bogactwie tradycji
rodzin ¿yj¹cych na Podhalu. Przychodzimy tutaj, aby kultywowaæ tradycjê, piêkn¹
tradycjê wêdrówki w góry z Bogiem, tradycjê „Mszy ludzi gór”. 28 czerwca 2000r.
ks. prof. J. Tischner zmar³, ale tradycja
mszy sierpniowych, pozosta³a.
Przy kaplicy papieskiej czêsto odbywaj¹
siê uroczystoœci religijno-patriotyczne. Od
1978r. pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni tu
o. Kazimierz Krakowczyk. Po mszy œw.
wêdrujemy do schroniska na Turbaczu
(1270m). Tam odpoczywamy. Przy schronisku znajduje siê najpiêkniejszy wêze³ szlaków w Gorcach. Z powrotem wracamy szlakiem zielonym do Kowañca. Piêkna, s³oneczna pogoda pozwala na podziwianie
pasm ³añcuchów tatrzañskich. Zatrzymujemy siê na polanie Bro¿ek, gdzie usytuowane jest sanktuarium œw. Maksymiliana
Kolbego. Stamt¹d znaki zielone prowadz¹
nas w las i przez niewielk¹ polanê – £ukosow¹ ku dolinie potoku Kowaniec. Ostatni
odcinek zwany trafnie Golgot¹ jest bardzo
stromy i kamienisty, ale go pokonujemy.
Wœród zabudowañ dochodzimy do asfaltowej drogi i parkingu, gdzie czeka na nas
autokar. Wszyscy dotarli cali i zdrowi,
Dziêkujemy ks. infu³atowi J. Gilowi, który pomimo licznych obowi¹zków duszpasterskich powêdrowa³ z pielgrzymami, nie
zostawi³ swoich owieczek samych.

Pielgrzymka na Turbacz

Agenda

Obfite opady deszczu w sobotê i niezbyt
zachêcaj¹ca prognoza na niedzielê nie odstraszy³y zapalonych pielgrzymów – turystów, którzy 50-osobow¹ grup¹ pod przewodnictwem ks. Infu³ata Gila 8 sierpnia
2010 roku wyruszyli na górsk¹ pielgrzymkê, na Turbacz. Po dojechaniu do Nowego Targu – Kowañca po³o¿onego na wys.
630 m, ¿ó³tym szlakiem ruszyliœmy w drogê. Grupa rozbi³a siê na mniejsze grupki.
Pod dwóch godzinach dotarliœmy do polany Rusnakowej, gdzie znajduje siê kaplica Matki Bo¿ej Królowej Gorców, zwanej te¿ kaplic¹ papiesk¹. Z dawien dawna
na tej polanie gorczañscy pasterze i robotnicy leœni czcili Matkê Bo¿¹ w koronie
z ga³¹zek œwierkowych. Kapliczka nas¹czona jest niezliczon¹ iloœci¹ symboli, zbudowana na planie krzy¿a Virtuti Militari.
Postawiono j¹ w 1979 r. z okazji pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski
Obok kaplicy w 1982r. ustawiono o³tarz
ekumeniczny. Wykonano go na pami¹tkê
600-lecia królowania Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze. Okaza³ siê niezbêdny podczas sierpniowych mszy œw. pod
Turbaczem, na które przychodz¹ niezliczone t³umy. Przez wiele lat w drug¹ niedzielê
sierpnia Eucharystiê sprawowa³ i g³osi³
kazania ks. prof. Józef Tischner. Od 1982r.
patronat nad uroczystoœci¹ obj¹³ Zwi¹zek
Podhalan. W tym roku g³ównym koncelebrantem mszy œw. by³ ks. pra³at Tadeusz
Juhas – proboszcz z LudŸmierza. Piêknie
powita³ naszego ks. infu³ata Jakuba Gila,
przedstawiaj¹c go jako kustosza chrzcielnicy papieskiej z Wadowic.
Ks. Pra³at mówi³, ¿e w dniu dzisiejszym
na 8 polanach w ró¿nych miejscach gór
odprawiane s¹ msze œw. Wczoraj w Nie-
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 13 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
7.00 Œp. Wanda We³na
7.30 Œp. Kazimierz Dudziak
8.00 Œp. Helena - 50 r. œm.
12.00 Œp. Ma³gorzata Babula
18.00 Za organizatorkê pielgrzymki Teresê
oraz jej rodzinê i wszystkich
uczestników pielgrzymki
Œp. Anna Sobczyñska
Wtorek 14 wrzeœnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.00 Œp. Maria Hojnic, syn Robert - 9 r.œm.
7.30 Œp. Wanda We³na
8.00 Œp. Kazimierz Dudziak
12.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
18.00 Œp. Adolf Kraus - 7 r. œm.
Œp. Janina Pi¹tek - 2 r. œm.
Œroda 15 wrzeœnia
6.00 Œp. kazimierz Dudziak
7.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.30 Œp. Helena i Micha³ Homel
8.00 Œp. Ludwik i Stanis³awa, Katarzyna
i Piotr Cygan
00
12. Œp. Eugeniusz Las
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O b³. Bo¿e dla wnuków Agnieszki, Szymona i Tymoteusza
O zdrowie dla Barbary Feldy i jej mê¿a
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Bando³a
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Anna Sobczyñska
Œp. Zbigniew Bukin
Œp. Krzysztof Góra - 4 r.œm.

Intencje mszalne:

Czwartek 16 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
7.00 Œp. Anna Sobczyñska
7.30 Œp. Ma³gorzata Babula
8.00 Œp. Leonardi Duilia
12.00 Œp. Kazimierz Dudziak
18.00 Œp. Rozalia, Jan i Stanis³aw Stanek
Œp. Franciszek Groñ - 2 r.œm.
Pi¹tek 17 wrzeœnia
6.00 Œp. Anna Sobczyñska
7.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
7.30 Œp. Kazimierz Dudziak
8.00 Œp. Ma³gorzata Babula
12.00 Œp. Rozalia i Bronis³awa Kwarciak
18.00 Œp. Krystyna Kucharczyk
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Paw³a
Sobota 18 wrzeœnia
6.00 Œp. Maria Mirowska
7.00 Œp. Kazimierz Dudziak
7.30 Œp. Józef i Katarzyna Brusik
8.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
12.00 Œp. Ma³gorzata Babula
18.00 Sp. Tadeusz, Jadwiga Bucha³a
Œp. Anna Sobczyñska
Niedziela 19 wrzeœnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.30 Œp. Stanis³aw Sikora z rodzicami 68 r. œm. w obozie oœwiêcimskim
Œp. Edward Wyka - 5 r. œm.
9.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
10.00 Roków
10.30 Œp. Zmarli chórzyœci
12.00
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie sw. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Koœcio³a, we wtorek – Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w œrodê – wspomnienie Najœw. Maryi Panny Bolesnej, w czwartek – wspomnienie œwiêtych mêczenników
Korneliusza, papie¿a, i Cypriana, biskupa, w pi¹tek – wspomnienie œw. Roberta Bellarmina,
biskupa i doktora Koœcio³a, w sobotê – Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika, patrona
Polski, w niedzielê – wspomnienie œw. Januarego,
biskupa i mêczennika.
-6-

24. Niedziela Zwyk³a - 12 wrzeœnia 2010r.
1. Dzisiaj po mszach œw. udzielamy
w naszym koœciele zebranym rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa.
2. Z okazji Œwiêta Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w nadchodz¹cym tygodniu
przed o³tarzem bêdzie ustawiony znak
Krzy¿a Œwiêtego. Bêdzie on wzywa³ do
spo³ecznego pojednania.
3. W tym tygodniu przypadaj¹ kwartalne dni modlitw za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców.
4. W czwartek o godz. 15.45 pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski. Koszt przejazdu 30 z³. Nasza parafia bêdzie przewodniczyæ modlitwom apelu.

5. Cz³onków Akcji Katolickiej prosimy w przysz³¹ niedzielê po Mszy Œw.
o godz. 10.30.
6. Zapraszamy dzieci na spotkania Grupy Misyjnej w I i III soboty miesi¹ca oraz
II i IV œrody miesi¹ca o godz. 17.00, oraz
na spotkania Oazy Dzieci Bo¿ych w pi¹tki
o godz. 17.00.
7. Nocne czuwanie na Jasnej Górze odprawimy w nocy z pi¹tku 23 na sobotê 24
paŸdziernika. Wyjazd w pi¹tek o godz.
17.00. Powrót w sobotê oko³o godz. 7.00
rano. Koszt 30 z³. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Co s³ychaæ z beatyfikacj¹?
Pod koniec sierpnia nawiedzi³em wraz
z delegacj¹ Wadowic miasto urodzenia
Jana Paw³a I – Canale d’Agordo w w³oskich Dolomitach. Miasteczko otoczone
potê¿nymi szczytami górskimi – robi na
odwiedzaj¹cym du¿e wra¿enie. Tam spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ kardyna³ Albino Luciani – przysz³y Papie¿ Uœmiechu – Jan Pawe³ I. Wybrany na Namiestnika Chrystusowego 26.08.1978 r. prze¿y³ jeden z najkrótszych pontyfikatów –
trwa³ zaledwie 33 dni. Ogromna radoœæ
ma³ej parafii w Dolomitach szybko zosta³a przerwana tragiczn¹ wiadomoœci¹
o Jego œmierci. Ju¿ od 32 lat tamtejszy
Proboszcz wraz z Burmistrzem Miasta
w tym dniu gromadz¹ mieszkañców na
uroczystej Mszy Œw., podczas której dziêkuj¹ i prosz¹, a nade wszystko pog³êbiaj¹
znajomoœæ niezwyk³ego swego Rodaka.
Modl¹ siê o wyniesienie na o³tarze niepospolitego mieszkañca tamtejszej Zie-

mi. By³ on genialnym zespoleniem m¹droœci i prostoty, pokory i godnoœci. Spe³nia wszystkie warunki, by Koœció³ og³osi³ Go b³ogos³awionym. Oczekiwanie
trwa ju¿ 32 rok.
My w Polsce uwa¿amy, ¿e nasz Papie¿
jest wyj¹tkowy. S³usznie. Lecz nasz lokalny patriotyzm pragnie tê wyj¹tkowoœæ
przekszta³ciæ w natychmiastowoœæ. Oczekiwanie na beatyfikacjê zaczyna siê nam
wyd³u¿aæ. Tracimy cierpliwoœæ. Tutaj
trzeba przypomnieæ fakt bardzo prosty ale
i konieczny. Adwent jest radosnym oczekiwaniem na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Same œwiêta s¹ ju¿ szybkim spe³nieniem
tej radoœci. Dobrze prze¿ywane narzeczeñstwo jest radosnym oczekiwaniem na
œlub i wesele. To czas radosnych marzeñ
i oczekiwañ. Sam œlub i wesele to czêsto
suma wielkiego zmêczenia po³¹czonego
z trosk¹ o udane wesele.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Gdy podajê te dwa przyk³ady pragnê
zachêciæ siebie i czytelników, by czas
oczekiwania na beatyfikacjê staraæ siê
wype³niæ konkretnymi zadaniami zwi¹zanymi z g³êbszym poznaniem Wielkiego Jana Paw³a II.
Do powy¿szych moich refleksji pragnê
do³¹czyæ wyj¹tek z artyku³u redaktora
naczelnego „Tygodnika Powszechnego”
nr 34 z 22.08.2010 Ks. Adama Bonieckiego. Artyku³ zatytu³owa³: „Koœcielne
M³yny”. Pisze:
„Irytacja i zniecierpliwienie z powodu
wyd³u¿aj¹cego siê czasu na oczekiwanie
beatyfikacji Jana Paw³a II, nie wydaj¹ mi
siê uzasadnione. Nie œwiadcz¹ te¿ o zrozumieniu donios³oœci sprawy. Przecie¿
ka¿dy proces beatyfikacyjny prowadzony jest tak, ¿eby po wyniesieniu danego
kandydata na o³tarze decyzja ta nie mog³a byæ w sposób uzasadniony zakwestionowana. Pójœcie na skróty, poœpiech czy
„taryfa ulgowa” Ÿle by s³u¿y³y sprawie
beatyfikacyjnej i osobie beatyfikowanego. Dlatego Kongregacja jest w tych sprawach nieub³agana.
W tocz¹cym siê postêpowaniu nie ma
¿adnych nieprzewidzianych zahamowañ.
Pojawiaj¹ce siê w mediach wiadomoœci,
np. ¿e u s. Marie Simon-Pierre, której

Stacje Drogi Krzy¿owej
W ostatnich tygodniach podjêliœmy decyzjê, aby odnowiæ zniszczone przez czas
obrazy stacji Drogi Krzy¿owej znajduj¹ce siê w naszej bazylice. Do pracowni konserwatorskiej znajduj¹cej siê przy Archidiecezjalnym Muzeum w Krakowie przy
ul. Kanoniczej, która ju¿ odnawia³a w naszej œwi¹tyni wszystkie o³tarze – zawieŸ-

niezwyk³e uzdrowienie przypisuje siê Janowi Paw³owi II, mia³ nast¹piæ nawrót
choroby, okaza³y siê nieprawdziwe. Orzeczenie ekspertów o ewentualnej niewyt³umaczalnoœci w sposób naturalny uzdrowienia zostanie wydane – w normalnym
trybie – po wakacjach.
Podobnie zdementowano pog³oski, jakoby ksi¹¿ka dr Wandy Pó³tawskiej mia³a
wp³yn¹æ na spowolnienie procesu. Postulator, ks. S³awomir Oder, otrzyma³ ksi¹¿kê
jeszcze przed jej wydaniem i znalaz³a siê
ona w aktach procesu.
Procesy beatyfikacyjne papie¿y z natury
rzeczy s¹ trudne. Nie jest bowiem ³atwo
ustaliæ, w jakim stopniu na jego œwiêtoœæ
rzucaj¹ cieñ b³êdy czy wrêcz grzechy Kurii
Rzymskiej. Kuria, ogromna machina, dzia³aj¹ca w imieniu papie¿a, mnóstwo spraw
za³atwia na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Nie
zawsze jest chyba ca³kiem oczywiste, które
z nich powinien papie¿ rozstrzygaæ osobiœcie i które rzeczywiœcie rozstrzyga.
Kanonizowani œwiêci, a papie¿e szczególnie, s¹ dla Koœcio³a jak latarnia morska, ¿eglarzom wskazuj¹ca drogê. Trudno siê wiêc dziwiæ pojawiaj¹cym siê kontrowersjom, zarzutom i hipotezom. Wierzê, ¿e proces beatyfikacyjny Jana Paw³a II swoj¹ drog¹ postêpuje.
A santo subito? Przecie¿ niekoniecznie musi
znaczyæ subito beatificazione.”
ks. Proboszcz

liœmy 4 obrazy. Przy okazji prac konserwatorskich artyœci-konserwatorzy przekazali treœæ napisu znajduj¹cego siê na tabliczce ramy pierwszej stacji: „Fundatorami czternastu stacji s¹ Pobo¿ni Ma³¿onkowie Wawrzyniec i Franciszka Zieberowie z Wadowic w roku 1870. Ka¿da stacja
kosztowa³a 1200 z³ reñskich (bardzo wysoka suma). Dwie pierwsze stacje wyma-4- lowa³ „Jos. SACK pinx” w 1851 roku

(Pracownia Malarska w austriackim Tyrolu); nastêpne stacje wymalowa³ artysta
wadowicki – prof. Akademii Sztuk Piêknych Jan Nep. Bizañski”.
Prace konserwatorskie obejmuj¹:
a. gruntowne odnowienie malarskiego obrazu,
b. poz³ocenie zniszczonych przez czas
drewnianych ram obrazowych, które wykonano w latach 60. XX wieku,

c. gruntowne odnowienie zniszczonych
przez korniki rzeŸbionych elementów z nazwami poszczególnych stacji, a pochodz¹cych z drugiej po³owy XIX wieku.
Wed³ug wstêpnej oceny prace konserwatorskie mo¿e bêd¹ zrealizowane do Wielkiego Postu 2011 roku. Przybli¿ony kosztorys za wykonanie wynosi ok. 150 tys. z³.
ks. Proboszcz

Rodzina Domowym Koœcio³em
Spotkanie Krêgu
Czymœ, co nas przekona³o do tej wspólnoty, by³ miêdzy innymi œciœle okreœlony
program formacyjny. Œciœle wyznaczony
przebieg spotkania, z okreœleniem czasu
i „zawartoœci” poszczególnych jego czêœci.
Jasno stawiane wymogi. Po pierwsze do
Oazy Rodzin mo¿e siê w³¹czyæ (nie ma zapisów) jedynie ma³¿eñstwo a nie jedna
z po³ówek oraz ¿e musi to byæ ma³¿eñstwo sakramentalne. Ma³¿eñstwo jako ca³oœæ, bo praktyka pokazuje, ¿e „aktywnoœæ
koœcielna” tylko jednego z ma³¿onków,
bywa przyczyn¹ nieporozumieñ, a czêsto
ocenom „modli siê pod figur¹ a …„ itd.
Ma³¿eñstwo sakramentalne, bo bazujemy
na ³asce sakramentu ma³¿eñstwa, w którym Bóg wyposa¿a nas w niezbêdne dary,
abyœmy miêdzy innymi wspólnie mogli
zd¹¿aæ do œwiêtoœci. Tak wyposa¿eni idziemy na spotkanie, które nie powinno trwaæ
d³u¿ej ni¿ trzy godziny i musi mieæ programowo trzy czêœci. Czêœæ towarzysk¹,
czeœæ modlitewn¹ i czêœæ formacyjn¹. Czeœæ
towarzyska, ze skromnym posi³kiem (zalecane: herbata lub kawa i herbatniki, i to
suche), bo „nic tak nie ³¹czy jak wspólny
stó³” (fragment z Karty E.N.D). Jest to czas
podzielenia siê swoimi radoœciami i tro-5-

skami wynikaj¹cymi z naszej codziennoœci.
Czêœæ druga to modlitwa, która zawsze jest
odniesiona do Pisma Œw. oraz czêœæ trzecia,
najwa¿niejsza - formacyjna. Formacja – formowanie postaw osobistych, ma³¿eñskich i
rodzinnych, zgodnych z Ewangeli¹, abyœmy
wype³niali to, co Chrystus przedstawi³
w Oœmiu b³ogos³awieñstwach. Niezwykle
cenn¹ metod¹ wypracowan¹ w E.N.D
i przyjêt¹ w Domowym Koœciele, jest stawianie sobie na ka¿dym spotkaniu zadañ formacyjnych i przedstawienie na nastêpnym,
jak okreœlone zadanie wykonaliœmy, dzielenie siê sukcesami i pora¿kami w rozwoju
¿ycia duchowego. To przymusza uczestników do podejmowania formacji i jest Ÿród³em sukcesu tej metody formacyjnej. Celem pierwszych spotkañ jest przybli¿enie siê
do Ewangelii, w kolejnych spotkaniach
wprowadza siê praktyki: modlitwy osobistej, ma³¿eñskiej, rodzinnej, czytania Pisma
Œw., dialogu ma³¿eñskiego oraz regu³y
¿ycia. W dalszej formacji dotykamy spraw
bardziej szczegó³owych dotycz¹cych naszych relacji ma³¿eñskich, rodzinnych, spo³ecznych; wszystko w œwietle Ewangelii
i nauki Koœcio³a. Bo¿a ekonomia jest bardzo prosta: prawdziwie zbli¿aj¹c siê do Boga
zbli¿amy siê do siebie, zbli¿aj¹c siê do siebie zbli¿amy siê do Boga.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

