Rodzina Domowym Koœcio³em
Nasza modlitwa rodzinna
Prost¹ konsekwencj¹
modlitwy ma³¿eñskiej,
o której pisaliœmy w poprzedni¹ niedzielê, jest
modlitwa rodzinna. Bo
jeœli ta pierwsza jest konsekwentnie prowadzona, to dzieci widz¹c i s³ysz¹c modl¹cych siê rodziców, te¿ pragn¹ mieæ
w niej swój udzia³. Tematyka tej modlitwy obejmuje wszystkie sprawy dotycz¹ce naszej rodziny, naszych relacji
(z wy³¹czeniem tych ma³¿eñskich), naszych radoœci i smutków. To tworzy
wspania³y fundament duchowego rozwoju naszych dzieci, otwiera i czyni
dostêpnym dla nich nasze wnêtrze. Ukazuje im, kim i jak wa¿nym jest dla nas
Bóg. Tworzenie w tak naturalny sposób
atmosfery religijnej domu, jest szczególnie istotne w procesie wychowywania ma³ych dzieci. Trochê trudniej jest
z dorastaj¹cymi dzieæmi, ale ich wiek
to nie zwalnia nas z odpowiedzialnoœci
za ich religijnoœæ. W momencie w³¹czenia siê do Ruchu, nasze dzieci mia³y:
córka – 9 lat , syn – 8 lat. Najm³odsza
córa urodzi³a siê gdy byliœmy w Oazie
6 lat, ona poczê³a siê w Oazie i trwa
w niej do dziœ. Starsze dzieci, praktykê
modlitwy rodzinnej, kontynuuj¹ w swoich rodzinach i to jest nasz¹ ogromn¹
radoœci¹. Bo czy mo¿e byæ dla rodziców coœ wa¿niejszego ni¿ zbawienie ich
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dzieci. Oczywiœcie kwestie zdrowia, dostatku
materialnego, wykszta³cenia, itp. s¹ wa¿ne i te sprawy s¹ wyra¿ane w naszych modlitwach ale kwestia ich wiary a w konsekwencji ¿ycia
wiecznego jest najwa¿niejsza. Nasze
¿ycie ziemskie trwa tylko chwilê i najczêœciej opatrzone jest mniejszym czy
wiêkszym cierpieniem, a ¿ycie wieczne? To od nas, rodziców zale¿y, czy tam
u Ojca Niebieskiego, spotkamy tych,
którym tu na ziemi oddalibyœmy
wszystko. Przychodzi nam ¿yæ w zlaicyzowanym œwiecie, mas media nie
stwarzaj¹ atmosfery wiary, liczy siê
sukces, choæby po trupach. Któ¿ wiêc
jeœli nie my, rodzice, mo¿emy je poprowadziæ drog¹ wiry. Modlitwa rodzinna jest darem, który to u³atwia
i czyni prostszym. Prosimy, bo zachêcamy, to ma³o powiedziane, prosimy:
drodzy ma³¿onkowie nie zaniedbujcie
modlitwy rodzinnej, w tym modlitwy
spontanicznej dotykaj¹cej wszystkich
obszarów ¿ycia. Niech w ten sposób
dzieci uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e w ¿yciu
wszystko zale¿y od Boga. Tak przygotowane, nawet jeœli dotknie ich kryzys
wiary, bêd¹ zawsze gotowe do spotkania z Panem. Nie zapomn¹, ¿e Bóg jest
mi³oœci¹.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
28. Niedziela Zwyk³a

Rzecz nie w tym, aby zapomnieæ o minionych wydarzeniach,

„

ale by odczytaæ je w nowym duchu,
Ucz¹c siê w³aœnie z bolesnych doœwiadczeñ, ¿e tylko mi³oœæ buduje,
a nienawiœæ niesie zniszczenie i ruinê”.
Jan Pawe³ II

P

S³owo na niedzielê

IERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ
KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ

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

2 Tm 2, 8-13
Jeœli trwamy w cierpliwoœci, bêdziemy królowali
z Chrystusem

2 Krl 5, 14-17
Uzdrowienie Naamana

Za wszystko dziêkujcie Bogu,taka jest bowiem
wola Bo¿a wzglêdem was w Jezusie Chrystusie.

EWANGELIA: £k 17, 11-19
Sta³o siê, ¿e Jezus zmierzaj¹c do Jerozolimy przechodzi³ przez pogranicze Samarii
i Galilei. Gdy wchodzi³ do pewnej wsi, wysz³o naprzeciw Niego dziesiêciu trêdowatych. Zatrzymali siê z daleka i g³oœno zawo³ali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj siê nad
nami». Na ich widok rzek³ do nich: «IdŸcie, poka¿cie siê kap³anom». A gdy szli,
zostali oczyszczeni.Wtedy jeden z nich widz¹c, ¿e jest uzdrowiony, wróci³ chwal¹c
Boga donoœnym g³osem, upad³ na twarz do nóg Jego i dziêkowa³ Mu. A by³ to
Samarytanin. Jezus zaœ rzek³: «Czy nie dziesiêciu zosta³o oczyszczonych? Gdzie jest
dziewiêciu? ¯aden siê nie znalaz³, który by wróci³ i odda³ chwa³ê Bogu, tylko ten
cudzoziemiec». Do niego zaœ rzek³: «Wstañ, idŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a».

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po Eucharystii – duchowym umocnieniu, jest coœ dla cia³a – wspólny posi³ek, rozmowa, poznawanie wspólnot,
œpiew. I na zakoñczenie wspólna modlitwa - powierzamy Mi³osierdziu Bo¿emu nasze wspólnoty, nasze spotkanie,
nasz prze¿yty dzieñ. Upamiêtniamy spo-

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

Oto s³owo Pañskie

£aska wdziêcznoœci
Nie umiem dziêkowaæ Ci, Panie,
Bo ma³e s¹ moje s³owa.
Zechciej przyj¹æ moje milczenie
i naucz mnie ¿yciem dziêkowaæ.

Naucz milczeæ w zachwycie, gdy dajesz,
naucz kochaæ gorêcej, gdy bierzesz.
Naucz ufaæ mi³oœci twej, Panie,
choæby wszyscy przestali Ci wierzyæ.

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie b³. Jana Beyzyma, prezbitera, w œrodê – wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Koœcio³a, w sobotê – wspomnienie
œw. Jadwigi Œl¹skiej, w niedzielê – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa
i mêczennika.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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tkanie wspólnym zdjêciem przed Bazylik¹ pod pomnikiem Jana Paw³a II.
Dla mnie Dzieñ Skupienia to nie tylko
zewnêtrzna oprawa uroczystoœci, ale to krok
do przodu w moim osobistym zmaganiu siê
w d¹¿eniu do œwiêtoœci, w doskonaleniu duchowoœci – poprzez moje zajêcia, modlitwê,
moje zaanga¿owanie w ¿ycie wspólnoty.
Maria Wolczko

Gabriel Jarguz, syn Sebastiana i Barbary
Albert Harenza, syn Sylwestra i Renaty
Igor Krawczyk, syn Grzegorza i Gabrieli
Nadia Oleksy, córka Stanis³awa i Agnieszki
Pawe³ Krêcioch, syn Jacka i Marzeny
Maksymilian Foremniak, syn Grzegorza i Aleksandry
Jan Mamcarczyk, syn Jacka i Agaty
Anna Kaczor, córka Miros³awa i Weroniki
Aleksandra P³onka, córka Janusza i Urszuli
Anna Szczur, córka Rafa³a i Ma³gorzaty
Blanka Lipka, córka Tomasza i Anny

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

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

Œp. Zofia Krawczyk, ur. 1926r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Œp. Maria Mirowska, ur. 1927r., zam. ul. S³owackiego
Œp. Maria Wawrzyñczyk, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jan Michalik, ur. 1933r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stefania Radwan, ur. 1916r., zam. ul. Parkowa
Œp. Antoni Kudela. ur. 1946r., zam. ul. Wojty³ów
Œp. Józef Warcha³, ur. 1936r., zam. ul. Wadowity
Œp. Stefania Orkwiszewska, ur. 1926r., zam. ul. Kochanowskiego
Œp. Andrzej Szyd³owski, ur. 1953r., zam. Bobrek
Œp. Kazimiera Kroczek, ur. 1939r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Karol Pustelnik, ur. 1918r., zam. ul. Iwañskiego
Œp. Michalina Paleczna, ur. 1943r., zam. ul. Chopina
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 11 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary,
jej córki i ziêcia
00
12. Œp. Maria Wawrzyñczyk
18.00 Œp. Karol Piekarczyk - 4 r.œm.
Œp. Anastazja Kreczmer - 11 r.œm.
Wtorek 12 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Maria Wawrzyñczyk
7.30 Œp. Antoni Kudela
8.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
12.00 Œp. Henryk Pietraszewski
17.30 Œp. Edward, Zofia Skiba
W 58 r.œlubu Zofii i Józefa
z podziêkowaniem za ³aski
z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
Œroda 13 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
7.30 Œp. Jerzy Brzozowski
8.00 Œp. Maria Wawrzyñczyk
12.00 Œp. Stanis³aw Pióro - 14 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Œp. Henryk Pietraszewski
Œp. Antoni Kudela
Œp. Józef Warcha³
Œp. Artur Podolski

Czwartek 14 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Henryk Pietraszewski
7.30 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
8.00 Œp. Stefania Radwan
12.00 Œp. Stanis³aw, Wiktoria Szczygie³ - 28 r.œm.
18.00 Œp. El¿bieta Marcol-9 r.œm. i Eryk Fuks-6 r.œm.
Œp. Maria Wawrzyñczyk
Pi¹tek 15 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Maria Wawrzyñczyk
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Œp. Zofia i Michal Cygan, Aniela,
Stanis³aw, Walenty Grabysz
00
18. Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Œp. Teresa Janik, Franciszek Dziaduœ
Sobota 16 paŸdziernika
6.00 Sp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Henryk Pietraszewski
7.30 Œp. Maria Wawrzyñczyk
8.00 Œp. Jadwiga Leœniewska
12.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 Œp. Magdalena P³onka
Œp. Agnieszka Boba
Niedziela 17 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.30 Œp. Czes³aw Czaicki - 8 r.œm.
Œp.TadeuszMiarka-16r.œm.,rodziceiteœciowie
9.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
10.00 Roków Œp. Janina Nicieja - 14 r.œm.
10.30 W 1 r. urodzin Tymoteusza o b³. Bo¿e
12.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Stefan Piwowarczyk
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28. Niedziela Zwyk³a - 10 paŸdziernika 2010r.
1. Dziœ w Polsce obchodzimy X Dzieñ
Papieski pod has³em: „Jan Pawe³ II – odwaga œwiêtoœci”. Akcja Katolicka wraz
z S³u¿b¹ liturgiczn¹ zbiera ofiary po
mszach œw. na pomoc stypendialn¹ dla zdolnej, ale ubogiej m³odzie¿y. Temu samemu
dzie³u s³u¿y zbiórka na rynku.
2. Od ostatniej soboty do najbli¿szej
œrody nasza parafia prze¿ywa dni wizytacji kanonicznej. Jest to czas szczególnej
³aski Bo¿ej. Nastêpca aposto³ów, ks. bp Jan
Szkodoñ, spotykaj¹c siê z poszczególnymi
grupami obdarza je specjalnym b³ogos³awieñstwem. Dzisiaj ks. Biskup o godz.
15.00 pragnie modliæ siê za zmar³ych na
cmentarzu komunalnym. O godz. 16.00
chce siê spotkaæ w kaplicy domu parafialnego z Rad¹ Duszpastersk¹, Akcj¹ Katolick¹ i Chórem Parafialnym.
Jutro ks. Biskup o godz. 16.00 spotka siê
z uczestnikami grupy misyjnej i klubem
sportowym „Karol”, a o godz. 18.00 chce
byæ z seniorami w Klubie Pod Plebani¹.
We wtorek 12 paŸdziernika na godz. 17.30
ks. Biskup zaprasza na mszê œw. zw³aszcza
rodziców z dzieæmi pierwszokomunijnymi.
Na tej mszy œw. rodzice przeka¿¹ dzieciom
poœwiêcone przez ks. Biskupa ró¿añce, aby
po Eucharystii na nich siê modliæ.
W œrodê 13 paŸdziernika na mszê œw.
o godz. 8.00 zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
W tym dniu po spotkaniach z dzieæmi i m³odzie¿¹ w szko³ach, ks. Biskup na mszy œw.
o godz. 18.00 zakoñczy wizytacjê kanoniczn¹, oraz dokona poœwiêcenia organów.
Na tê uroczyst¹ mszê œw. zapraszamy
wszystkich parafian, a zw³aszcza tych, któ-

rzy przyczynili siê do budowy piêknych,
27-g³osowych, organów.
3. W czwartek 14 paŸdziernika odchodzimy Dzieñ Edukacji Narodowej, polecamy Bogu naszych kochanych Nauczycieli
i Wychowawców.
4. Zachêcamy wiernych do odmawiania
ró¿añca w domach lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe jest o godz. 17.30
i dodatkowo rano o godz. 8.30. Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
w œrodê o godz. 8.30 i 17.15.
5. W pi¹tek 15 paŸdziernika, w przeddzieñ
32. rocznicy wyboru na Stolicê œw. Piotra
kardyna³a Karola Wojty³y, bêdzie
o godz. 10.00 msza œw. dla m³odzie¿y. Natomiast w sobotê 16 paŸdziernika bêdzie uroczysta msza œw. o godz. 18.00. Zachêcamy
do udzia³u dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
6. Zapraszamy na pielgrzymkê do Czêstochowy. Wyjazd w sobotê 16 paŸdziernika o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
Do Pasierbca k/Limanowej, oraz na Œnie¿nicê – w poniedzia³ek 18 paŸdziernika
o godz. 7.00. Koszt 25 z³. Do £agiewnik
w pi¹tek 22 paŸdziernika godz. 13.00. Koszt
15 z³. Nocne czuwanie na Jasnej Górze
29/30 paŸdziernika. Wyjazd w pi¹tek
o godz. 17.00. Powrót w sobotê oko³o godz.
7.00 rano. Koszt 30 z³.
7. Na budowê organów w zesz³¹ niedzielê zebraliœmy sumê 16.119,- z³. Bóg zap³aæ
za z³o¿one ofiary.
8. Na wypominki roczne, oraz msze œw.
zbiorowe przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Natomiast wypominki listopadowe sk³adamy do skrzynki
w kaplicy œw. Rodziny.
-3/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni w Jakubowej studni

w rozwoju wspólnoty m³odzie¿owej – przyrównywaliœmy je do wspó³czesnych przeszkód w tworzeniu ruchów m³odzie¿owych.
Jak refren powtarzano zdanie, ¿e
w ka¿dym czasie Chrystus i jego Ewangelia jest znakiem sprzeciwu. Niejednokrotnie zewnêtrznego przeœladowania, a jeszcze czêœciej wewnêtrznych kryzysów.
W ostatni¹ niedzielê 3 paŸdziernika
uczestniczy³em w mojej rodzinnej parafii
w Mszanie Dolnej w niezwyk³ej uroczystoœci. Urz¹d tamtejszego miasta, wraz z Panem Burmistrzem, dziêki naszemu Metropolicie, wystara³ siê w Watykanie, aby patronem miasta by³ œw. Micha³ Archanio³.
Dotychczas „Chor¹¿y Niebieski” patronowa³ parafii mszañskiej. Od tego dnia ma
byæ przyzywany jako Wielki Orêdownik
przez mieszkañców miasta i okolic. Wielkim pragnieniem w³adz miasta by³o, aby
ten patron wyszed³ z murów koœcio³a i poszed³ miêdzy lud. Bior¹c udzia³ w oficjalnym nadaniu patrona s³ucha³em s³ów Apokalipsy o potê¿nej walce Micha³a Archanio³a ze smokiem. Wielki smok zosta³ str¹cony z nieba, ale walka toczy siê dalej.
Œw. Jan Ewangelista opisuj¹c dzieje upad³ych anio³ów u pocz¹tku œwiata podkreœla, ¿e oni w ca³ej historii ludzkoœci wci¹¿
walcz¹ o dusze ludzkie. Nieustannie dobro
zmaga siê ze z³em. Wspó³czesny œwiat jest
równie¿ aren¹ tego zmagania.
We wnêtrzu ka¿dego z nas wci¹¿ s³yszymy szepty tak „Smoka”, jak i naszego Zbawiciela. Ks. Biskup – nastêpca aposto³ów,
który w tych dniach jest wœród nas, umacnia ka¿dego, który otwiera siê na Jego g³os.
„Panie do kogo¿ pójdziemy, Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego”.

Dziêki ³asce Bo¿ej moje kap³añstwo by³o
bardzo ciekawe. Wielk¹ przygod¹ kap³añsk¹ by³o prawie przez 18 lat moje proboszczowanie w Nowej Hucie na Wzgórzach Krzes³awickich. Opatrznoœæ Bo¿a
wybra³a mnie, abym wraz z tamtejszymi
mieszkañcami wybudowa³ du¿y dom katolicki, oraz obszerny koœció³ pw Mi³osierdzia Bo¿ego. By³em tam te¿ inicjatorem wielu ró¿nych wspólnot parafialnych.
Wraz z ksiê¿mi wspó³pracownikami tworzyliœmy w³aœciwy klimat, aby dzieci,
m³odzie¿ i doroœli dobrze czuli siê przy
koœciele. Gdy piszê s³owo „koœció³” to
chcê w nim podkreœliæ wielkie znaczenie
wspólnotowoœci. Przecie¿ przez kilkanaœcie lat tam nie by³o w³aœciwej œwi¹tyni.
By³a dawna stajnia po³o¿ona wœród jab³oni, przetworzona na kaplicê.
W ubieg³¹ sobotê przyby³a do mnie 25osobowa grupa by³ych oazowiczów z tamtejszej parafii. Oni w tym roku obchodz¹
30-lecie powstania tamtejszej oazy. S¹ to
ju¿ powa¿ne ¿ony i mê¿owie. Niektórzy
z nich s¹ ju¿ dziadkami. Obecnie mieszkaj¹ w ró¿nych parafiach Krakowa. W latach 70-tych bardzo gorliwy ówczesny
wikariusz, ks. Franciszek Motyka potrafi³
zorganizowaæ prawie 100-osobow¹ m³odzie¿ow¹ oazê. Wprowadza³a ona
w ¿ycie parafialne, piêkny œpiew i wiele
radosnych porywów. W tamtych czasach
prze¿ywaliœmy wielki brak salek katechetycznych i koœcio³a z prawdziwego zdarzenia. Nieraz mówiliœmy, ¿e gdyby takie
lokale by³y, to o wiele bardziej rozwinê³aby siê wzgórzañska oaza.
Po trzydziestu latach na plebanii wadowickiej, wspominaj¹c tamte trudnoœci
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ks. Infu³at

Dzieñ Skupienia Rycerstwa Niepokalanej 18 wrzeœnia 2010
W piêkny wrzeœniowy s³oneczny dzieñ,
choæ poranek ch³odny (ostre górskie powietrze) zgromadzi³y w Papieskiej Bazylice Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
Archidiecezji Krakowskiej na Diecezjalnym Dniu Skupienia. Dzieñ Skupienia prowadzi³ Asystent Rycerstwa Niepokalanej
Krakowskiej Prowincji Franciszkanów
o. Piotr Cuber. Temat Dnia Skupienia
„Pobo¿noœæ czy duchowoœæ”.
Po s³owie wstêpu i krótkiej modlitwie
o. Piotr w swojej konferencji wprowadza³
nas w tajniki zagadnieñ pobo¿noœci i duchowoœci.
Rozpocz¹³ od definicji w/w pojêæ, nastêpnie wnikliwie analizowa³ istotê duchowoœci maryjnej, wskazuj¹c na naukê Soboru i wielu wyznawców i nauczycieli tej
duchowoœci pocz¹wszy od Ludwika Marii
Grignion de Montfort, Jana Paw³a II (Encyklika Redemptoris Mater), œw. Maksymiliana.
Pobo¿noœæ to oddawanie czci Bogu wyra¿aj¹ce siê w aktach pobo¿noœci. Chodzi
tu o zarówno o modlitwê indywidualn¹,
osobist¹ ka¿dego cz³owieka, jak i o modlitwê wspólnotow¹, liturgiczn¹. Obie s¹
wyrazami naszej pobo¿noœci i odpowiadaj¹
naszym duchowym potrzebom.
Duchowoœæ to coœ wiêcej ni¿ pobo¿noœæ.
Duchowoœæ, to pewna postawa, to nie tylko zewnêtrzne wyra¿anie swojej czci wobec Boga czy œwiêtych, ale to sposób myœlenia, styl ¿ycia, postêpowanie, zachowanie w okreœlonych sytuacjach. Duchowoœæ
jest wyrazem sprzeciwu wobec œwiata materialnego. Poprzez duchowoœæ cz³owiek
uznaje, ¿e nie jest tylko cia³em, ¿e posiada
duszê, serce, ¿e istnieje inny wymiar ni¿
tylko materialny – rzeczywistoœæ nadprzyrodzona, ¿e istnieje byt najwy¿szy i ¿e on

jako cz³owiek potrafi siebie (swoja fizycznoœæ, materialnoœæ) przekraczaæ. Ta zdolnoœæ przekraczania siebie mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy i dlatego mówimy o duchowoœci chrzeœcijañskiej, ale tak¿e o duchowoœci buddyjskiej, hinduistycznej, judaistycznej etc.
Duchowoœæ Maryjna to duchowoœæ chrzeœcijañska prze¿ywana w mi³oœci do Trójcy
Œwiêtej, któr¹ istotn¹ cech¹ jest oparty na
Piœmie œwiêtym zwi¹zek z Maryj¹, która
staje siê dla niego wzorem, nauczycielk¹
oraz wsparciem. Duchowoœæ Maryjna nie
zatrzymuje siê na osobie NMP, ale prowadzi do ¿ycia w Chrystusie.
Po wyg³oszonej konferencji i kawie przenosimy siê do Bazyliki na Eucharystiê, któr¹
poprzedza krótka Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu. Msza œw. koncelebrowana
przez kap³anów – opiekunów wspólnot Rycerstwa Niepokalanej przyby³ych na Dzieñ
Skupienia.
G³ównym celebransem by³ o. Józef Lizun z krakowskiej bazyliki œw. Franciszka.
S³owo Bo¿e wyg³osi³ o. Piotr Cuber. Nawi¹zuj¹c do wyg³oszonej konferencji mówi³
o Zawierzeniu Maryi. Akty zawierzenia
NMP s¹ jednym z elementów wyró¿niaj¹cym pobo¿noœæ maryjn¹. Dziêki zawierzeniu siê Maryi pomiêdzy uczniem, a Matk¹
nawi¹zuje siê duchowa relacja, duchowe
zjednoczenie, które pozwala na prze¿ywanie wraz z ni¹ codziennoœci. Akt zawierzenia powinien staæ siê dla chrzeœcijanina pocz¹tkiem nowego ¿ycia. Zawierzenie jest
œrodkiem pomagaj¹cym lepiej, wierniej i autentyczniej ¿yæ owocami chrztu œwiêtego.
Jest to zaproszenie, aby chrzeœcijanin dalsz¹
sw¹ duchow¹ pielgrzymkê prze¿ywa³ razem
z Maryj¹ Matk¹ Jezusa.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

