Œwiêta Cecylio módl siê za nami
Zbli¿a siê 22 listopada – dzieñ, w którym Koœció³ wspomina œw. Cecyliê – mêczennicê za wiarê, patronkê muzyki koœcielnej. Chór Parafialny serdecznie
zaprasza do bazyliki na uroczyst¹ Eucha-

rystiê w œrodê 24
listopada o 18.00.
Bêdziemy dziêkowaæ za 75 lat istnienia Chóru Parafialnego. Powsta³
w listopadzie 1935r. dziêki staraniom
ówczesnego organisty – p. Józefa
Mokwy.
Wies³awa Kozub - chórzystka

Podziêkowanie
Cz³onkom chóru parafialnego wraz z Dyrygentem, P.
wyra¿am wdziêcznoœæ za wiern¹ s³u¿bê naszej parafii.

Krzysztofem Jopkiem

ISSN 1640-0607

14 listopada 2010r. Nr 46 (556) Rok 11

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
33. Niedziela Zwyk³a

Ks. Proboszcz

Zapytanie
Przez ostatnie lata roraty by³y: o godz. 6.00 dla doros³ych, a o 17.00 dla dzieci.
Proszê rodziców i dzieci szkolne o wybranie dogodnej godziny rorat: 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 lub 18.00.
Ks. Proboszcz

Chrzest Œw.

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

Magda Grzywa, córka Szymona i Moniki
Zuzanna Tomasik, córka Jacka 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. Helena Kwiatkowska, ur. 1933r., zam. ul. £azówka
Œp. Stanis³aw Gibas, ur. 1970r., zam. pl. Jana Paw³a II
Œp. Ludwika Foltin, ur. 1918r., zam. pl. Koœciuszki
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Panie Bo¿e, kiedy zgodnie z Twoj¹ wol¹ skoñczy³ siê 27-letni pontyfikat Jana
Paw³a II powinniœmy jak najszybciej wo³aæ: Najwy¿szy Panie Bo¿e, dziêkujemy
Ci, ¿e da³eœ nam Papie¿a, który pewn¹ rêk¹ przeprowadzi³ na przez zakrêty historii. Codziennie modlimy siê w intencji wyniesienia na o³tarze S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, który nadal obecny jest w naszym ¿yciu.
Anna Chruszcz z rodzin¹ Drobiszów

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
ŒW. PAW£AAP. DO TESALONICZAN

MALACHIASZA

2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracowaæ, niech te¿ nie je

Ml 3, 19-20a
Sprawiedliwy s¹d Bo¿y

Nabierzcie ducha i podnieœcie g³owy,
poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie.

EWANGELIA:

£k 21, 5-19 Jezus zapowiada przeœladowania swoich wyznawców

Gdy niektórzy mówili o œwi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami
i darami, powiedzia³: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamieñ na kamieniu, który by nie by³ zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?» Jezus odpowiedzia³:
«Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i bêd¹ mówiæ: „Ja jestem” oraz: „Nadszed³ czas”. Nie chodŸcie za nimi!
I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi siê
staæ, ale nie zaraz nast¹pi koniec».Wtedy mówi³ do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, a miejscami g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz
przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹ was przeœladowaæ. Wydadz¹
was do synagog i do wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹ do
królów i namiestników. Bêdzie to dla was sposobnoœæ do sk³adania œwiadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyœlaæ naprzód swej obrony. Ja bowiem dam
wam wymowê i m¹droœæ, której ¿aden z waszych przeœladowców nie bêdzie siê
móg³ oprzeæ ani siê sprzeciwiæ. A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o œmieræ przyprawi¹. I z powodu mojego
imienia bêdziecie w nienawiœci u wszystkich. Ale w³os z g³owy wam nie zginie.
Przez swoj¹ wytrwa³oœæ ocalicie wasze ¿ycie.
Oto s³owo Pañskie

Przyjdzie czas
¯ydzi zbudowali œwi¹tyniê i przyszed³ Jezus i oœwiadczy³ im: „Nic z tego
nie pozostanie”. ZapowiedŸ Boga, jak
wiemy siê wype³ni³a. Zosta³ ¯ydom
tylko mur. Jesteœ czêœci¹ Koœcio³a?
B¹dŸ wzmocnieniem Koœcio³a. Bóg
liczy na ciebie. Per³ami Chrystusowe-

go Koœcio³a nie s¹ mury, lecz jego
„¿ywe kamienie” - Ty i twój bliŸni.
Jaka jest twoja œwi¹tynia? czy jest tam
miejsce dla Niego? Zbudowana na
przykazaniach mi³oœci, z kamieni, czy
z piasku? A mo¿e próbujesz j¹ zniszczyæ od fundamentu grzechem?
-2-

Ks. Stanis³aw Gorgol

Rodzina Domowym Koœcio³em
Ruch Domowego Koœcio³a drog¹
Seria tekstów o Domowym Koœciele i jego metodach mia³a na
celu ukazanie jednej z dróg
prowadz¹cych do pog³êbionego ¿ycia chrzeœcijañskiego
ma³¿eñstwa i rodziny, w konsekwencji do wspólnego kroczenia do Chrystusa i jego Królestwa. Po to jesteœmy sobie
jako ma³¿onkowie „dani i zadani”, jak
czêsto powtarza³ nasz Rodak, S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II, aby wspólnie
uczestniczyæ w tej fascynuj¹cej podró¿y, aby siê w niej na ró¿ne sposoby
wspomagaæ. Droga nie jest prosta ale
jest z nami Chrystus obecny w nas
przez Sakrament Ma³¿eñstwa. Czeka
na nasz pierwszy krok, bo On pozostaje wierny.
Domowy Koœció³ proponuje nam
„narzêdzia”, dziêki którym mo¿emy
¿yæ w wiêkszej za¿y³oœci z Bogiem.
Problemy, które nas dotykaj¹, stan¹ siê
Jego problemami, bo czytamy
„wszystkie troski wasze przerzuæcie
na Niego”(1P 5,7). Nasza obecnoœæ
w Ruchu, zmieni³a nasze ¿ycie. Jezus
sta³ siê obecny w codziennoœci naszego ¿ycia, nie tylko od œwiêta. Kwestie
naszej wiary i wiary naszych dzieci
sta³y siê tematem naszych rozmów ale
równie¿ modlitw. W miarê up³ywu
czasu, coraz bardziej odkrywaliœmy
bliskoœæ Boga, coraz lepiej rozumieliœmy co oznacza byæ uczniem Chrystusa. Zmienia³y siê nasze relacje. Zaczê³o siê nasze sta³e ¿ycie w £asce
Uœwiêcaj¹cej. To by³ milowy krok na
naszej drodze. Nie trzeba by³o nas za- -7-

chêcaæ do uczestnictwa w rekolekcjach, tam „³adowaliœmy
akumulatory”. Jak tylko
by³a mo¿liwoœæ, czy to
w dzieñ, czy wieczorem,
szliœmy do kaplicy z Najœwiêtszym Sakramentem,
aby w modlitwie ma³¿eñskiej, powierzaæ Bogu
wszystkie nasze sprawy. Obecnoœæ
innych nie by³a nam przeszkod¹.
Wczeœniej by³oby to trudne. W dialogu ma³¿eñskim podejmowaliœmy
sprawy, które nam przeszkadza³y
w pe³nej jednoœci. W podejmowanej
osobistej regule ¿ycia staraliœmy siê
je przezwyciê¿aæ. Chcieliœmy siê
zmieniaæ. Doœwiadczyliœmy prawdy
s³ów Œw. Augustyna „jeœli Bóg na
pierwszym miejscu to wszystko na
swoim miejscu”. Nasza drog¹ krocz¹
nasze doros³e dzieci i jest to dla nas
ogromna radoœæ. Spokojnie patrzymy
w ich przysz³oœæ, w przysz³oœæ naszych wnuków. Nie sposób aby te radoœci zostawiæ dla siebie, st¹d nasze
teksty. Pragniemy tym doœwiadczeniem, i t¹ drog¹, dzieliæ siê z tymi, którzy pragn¹ zaufaæ Jezusowi i wierniej
kroczyæ jego œladami. Nasza wiara,
wbrew temu co chce nam wmówiæ
œwiat, nie jest spraw¹ prywatn¹, wszyscy jesteœmy zobowi¹zani do apostolstwa i to nie tylko wobec najbli¿szych.
Teren rodziny ma byæ naszym laboratorium, przygotowaniem do g³oszenia Ewangelii œwiatu. Ruch przygotowuje nas do tej misji.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Intencje mszalne:

Czwartek 18 listopada
6.00 Œp. Karol Pustelnik
Poniedzia³ek 15 listopada
7.00 O zdrowie dla Eugeniusza Machay
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ewy Karpel
7.00 Œp. Karol Pustelnik
8.00 Œp. Maria i W³adys³aw Stró¿akowie
7.30 Œp. Renata Worytko i zm. z rodziny
00
8.00 Œp. Janina Warzecha, Ferdynand P³onka 12. Œp. Michalina Paleczna
00
12.00 Œp. Stanis³aw Podsiad³o, Barbara Podsiad³o 18. Œp. Józef Warcha³
Œp.Maria,Mieczys³awPrzy³êccy,AlfredGrzywacz
18.00 Œp. Melania, Józef Drwal i syn Andrzej
Œp.Anna,Kazimierz,Kazimiera,Jan£osiowie
Pi¹tek 19 listopada
6.00 Œp. Stanis³aw Malczyk - 12 r.œm.
Wtorek 16 listopada
7.00 Za dusze w czyœæcu
6.00 Œp. Józef, Jadwiga Krawczyk, Józef
7.30 Œp. Karol Pustelnik
i Feliks synowie, Marian Ludwikowski
8.00 Œp. Michalina Paleczna
7.00 Œp. Ryszard Gajewski
12.00 Œp. Helena i Antoni Pietraszek z rodzin¹
7.30 Œp. Zofia, W³adys³aw Cholewka,
18.00 Œp. Piotr Zychowicz - 2 r.œm.
Anna, Alojzy, Karol
Œp. Irena Szewczyk
8.00 Œp. Karol Pustelnik
00
12. Œp. Stanis³aw Stachura - 1 r.œm.
18.00 Œp.Anna,SzczepanRadwan,Maria,JanŒliwa Sobota 20 listopada
6.00 Sp. Mieczys³aw Gurdek
Œp. Stefan, ¿ona Maria, Stanis³aw i Jan
7.00 Œp. Michalina Paleczna
7.30 Œp. Karol Pustelnik
Œroda 17 listopada
00
6. Œp. Rudolf i Krzysztof Karpel
8.00 Œp. Józefa Bogacka, Jakub m¹¿
00
7. O trzeŸwoœæ dla Krzysztofa
12.00 Za dusze w czyœæcu
i o zdrowie i b³. Bo¿e dla jego rodziny 18.00 Œp. W³adys³aw Sty³a - 14 r.œm.
30
7. O szczêœliwe zakoñczenie sprawy s¹dowej
Œp. Julia, Franciszek i jego Rodzice
00
8. Œp. Stanis³aw Kuku³a
12.00 O zdrowie dla Eugeniusza Machay Niedziela 21 listopada
18.00 W intencjach nowennowych
6.00 Œp. Stanis³aw, Teresa, Helana, Zdzis³aw
Za ¿ywych
Sikora, Janina Kwacza³a
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kubusia w 2 r.
7.30 Œp. Cz³onkinie z IV Ró¿y Kobiet
urodzin i opiekê Matki Bo¿ej
Œp. Maria Ba³os - 23 r.œm.
Za zmar³ych
9.00 Œp. Boles³aw Putek - 23 r.œm., Jan,
Œp. Józef Warcha³
Helena, Zuzanna, Stanis³awa
00
Œp. Karol Pustelnik
10. RokówŒp.PiotrKubaszewski,Bronis³awaiJózef
Œp. Michalina Paleczny
10.30 W int. nienarodzonych dzieci
Œp. Irena, Micha³ Œwitalski
12.00 Suma odpustowa
Œp. Józef Madoñ
13.15 Chrzty
Œp. Adam Graca
18.00 Œp. Stefan Sobieraj, syn Tadeusz i Stefan
Œp. Helena Kwiatkowska
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33. Niedziela Zwyk³a - 14 listopada 2010r.
1. Dzisiaj prze¿ywamy dzieñ solidarnoœci z koœcio³em przeœladowanym – zw³aszcza w Iraku. Prosimy
ofiary na ten cel sk³adaæ do koszyczków znajduj¹cych siê na o³tarzach.
2. Jutro Kurialna Komisja Organistowska dokona oficjalnego odbioru
naszych nowych organów. Z tej okazji zapraszamy na koncert organowy
o godz. 17.00 w wykonaniu muzyka
Pana Macieja Panka.
3. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿amy we wtorek 16 listopada o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Do Zakopanego, Morskiego Oka pojedziemy w sobotê 20 listopada. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
Do £agiewnik oraz koœcio³a Bo¿ego
Cia³a, gdzie s¹ relikwie œw. Stanis³awa Kazimierczyka pojedziemy w pi¹tek 26 listopada. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 z³.
4. Na spotkania formacyjne zapraszamy: w czwartek cz³onków Rycerstwa Niepokalanej na godz. 17.00,
w pi¹tek Akcjê Katolick¹ na godz.
16.30, a w sobotê grupê modlitewn¹
œw. o. Pio na godz. 10.00.
5. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP wypada w niedzielê 21 listopada. Mszê œw. o godz. 12.00 odprawi

ks. pra³at Franciszek Skupieñ, z okazji 50-lecia kap³añstwa. Bêdzie wtedy okazja podziêkowaæ Ksiêdzu Jubilatowi za cotygodniow¹ pomoc
w spowiedziach w naszej bazylice.
6. W przysz³¹ niedzielê jest Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Prosimy m³odzie¿ z klas III gimnazjum wraz z rodzicami, aby w tym dniu po mszy œw.
o godz. 9.00 z³o¿y³a specjalne deklaracje, które przeka¿¹ im ksiê¿a katecheci. Po mszy œw. o godz. 10.30, wobec Najœwiêtszego Sakramentu, odmówimy litaniê do Najœwiêtszego Serca
Bo¿ego i akt poœwiêcenia. Po mszach
œw. bêdzie przy koœciele zbiórka na
biedne rodziny naszej parafii.
7. Na budowê organów w zesz³¹
niedzielê zebraliœmy sumê 15.483,- z³.
Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.
8. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zakonnicy, w czwartek – wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dziewicy i mêczennicy, w pi¹tek – wspomnienie b³. Salomei, zakonnicy,
w sobotê – wspomnienie œw. Rafa³a
Kalinowskiego, prezbitera, w niedzielê – wspomnienie Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Jak dudni w Jakubowej studni
Od wizytacji kanonicznej, któr¹
przeprowadzi³ ks. bp Jan Szkodoñ
w po³owie paŸdziernika, wci¹¿ piszê.
Tym razem chcia³em przekazaæ Parafianom opis wizytacji w szko³ach.
Ks. Biskup odwiedzi³ jedn¹ szko³ê

podstawow¹ na Zaskawiu, w której
uczy siê niespe³na 40 dzieci, dwa Zespo³y Szkó³ Publicznych, czyli szko³y podstawowe wraz z gimnazjami,
oraz trzy Zespo³y Szkó³ Œrednich,
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wraz z jedn¹ szko³¹ zawodow¹. Dostrzeg³em, ¿e szko³a jest
domem dla wychowawców i wychowanków.
Jest w jakimœ sensie rodzin¹. Ka¿da rodzina
ma swój niepowtarzalny klimat. Poszczególne szko³y odznaczaj¹
siê swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosfer¹.
Nie potrafiê okreœliæ, w której szkole
by³o lepiej, a gdzie by³o gorzej, gdy¿
ka¿da z tych szkó³ tworzy³a niepowtarzalny klimat spotkania z ks. Biskupem.
By³em pod wielkim urokiem przygotowanych spotkañ przez poszczególne
Dyrekcje, jak równie¿ cieszy³em siê
z serdecznej atmosfery przyjmowania
Biskupa przez uczniów i nauczycieli.
Nawiedzaj¹c z Biskupem poszczególne szko³y myœla³em, jak to – jeszcze nie tak dawno – biskup, ani ksi¹dz
nie mia³ prawa wchodziæ na teren szko³y. Przypomina³em sobie ten smutny
epizod z kard. Wojty³¹, który bardzo
pragn¹³ byæ z okazji jubileuszu w swojej ukochanej szkole, a tymczasem
drzwi szkolne by³y zamkniête przed by³ym uczniem. Na szczêœcie ten rodzaj
walki z Koœcio³em ju¿ w naszej OjczyŸnie nie istnieje. Obecnie s¹ inne
sposoby. Koœció³ zawsze bêdzie znakiem sprzeciwu.
Z okazji wizytacji równie¿ wspomina³em o alarmuj¹cych artyku³ach czytanych przed 20 laty, w zwi¹zku z wejœciem katechizacji do szko³y. Wieœci³y
one o zagro¿eniu wolnoœci w szko³ach
przez Koœció³. Katechizacja w szkole
odbywa siê i ¿aden z nauczycieli, czy
uczniów odmiennie myœl¹cych i postêpuj¹cych nie jest z tego powodu poni- -4-

¿any. Jeœli chcia³oby siê mówiæ
o wspó³czesnym braku tolerancji to nale¿a³oby podkreœliæ, i¿ oœrodki liberalne nadu¿ywaj¹ go
w stosunku do Koœcio³a. S¹ czêsto wobec niego nietolerancyjne.
Wracaj¹c do wizyt
sk³adanych przez ks.
Biskupa w murach poszczególnych szkó³
pragnê wyraziæ ho³d wszystkim nauczycielom, którzy œwiadczyli o wielkoœci swego powo³ania. Wyra¿a³o siê
to w piêknych wypowiedziach œwiadcz¹cych o trosce o poziom nauczania
i wychowania uczniów. Czêsto te¿
ks. Biskup s³ysza³ z ust nauczycieli
o przywi¹zaniu do szko³y, w której pracuj¹. Szko³a ta ich przygarnê³a jako
uczniów. Skoñczyli studia i ich wielkim marzeniem i pragnieniem by³o, aby
w murach tej swojej ukochanej „budy”
przekazywaæ wiedzê m³odzie¿y.
W rozmowie powizytacyjnej z ks. Biskupem odczuwa³em du¿¹ satysfakcjê
z przebiegu tych spotkañ. Dla ks. bp
Jana Szkodonia wizytacje to chleb codzienny. W Jego rocznym programie
jest 40 parafii w ró¿nych czêœciach naszej diecezji. Rejon wadowicki nie nale¿y do najpobo¿niejszych czêœci naszej archidiecezji. Jednak ks. Biskup
by³ pod wra¿eniem odbytych wizyt
w szko³ach naszej parafii. Przypad³a
mu do gustu wielka kultura, tak nauczycieli jak i uczniów. B³ogos³awieñstwo Bo¿e, które ks. Biskup wniós³
w mury poszczególnych szkó³ niech
towarzyszy w codziennych zmaganiach o piêkniejszy kszta³t cz³owieczeñstwa i coraz szersz¹ znajomoœæ
problemów wspó³czesnego œwiata.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do £agiewnik
24 paŸdziernika 2010 r. grupa pielgrzymów z ks. Infu³atem pojecha³a na
pielgrzymkê do Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w £agiewnikach. Pobyt
w £agiewnikach zaczêliœmy od zwiedzania terenu budowy Centrum Jana
Paw³a II „Nie lêkajcie siê”. Byliœmy tu
niedawno, a daje siê zauwa¿yæ, ¿e prace postêpuj¹ w szybkim tempie naprzód. Papieskie Centrum powstaje na
terenie Bia³ych Mórz, na dzia³ce o powierzchni 11 hektarów, bêd¹cej w³asnoœci¹ koœcio³a. Jest to teren bardzo
trudny do budowy, po badaniach geologicznych okaza³o siê, ¿e wszystkie
budynki musza byæ posadowione na
polach tkwi¹cych g³êboko w ziemi.
Kiedy szliœmy w stronê placu budowy
widzieliœmy trwaj¹ce prace porz¹dkowe przed sobotnimi uroczystoœciami.
W stanie surowym stoj¹ ju¿ zadaszone budynki Centrum Wolontariatu i Instytut Jana Paw³a II. Na nich widaæ ju¿
dwie wie¿e: Mi³osierdzie i Prawda.
W zamyœle architekta Andrzeja Mikulskiego bêd¹ one, a tak¿e dwie inne
(Wiara i Rozum) nawi¹zywaæ do tych
wartoœci, które by³y przes³aniem pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka.
Trwaj¹ te¿ prace przy budowie koœcio³a, w którym zostan¹ z³o¿one relikwie
Œwiêtego Jana Paw³a II. Budowa dolnego koœcio³a w stanie surowym dobiega koñca. Byliœmy w miejscu, gdzie
w
sobotê

w zewnêtrzn¹ œcianê œwi¹tyni zostanie
uroczyœcie wmurowany kamieñ wêgielny pod budowê koœcio³a. Widnia³
tam napis: „Kamieñ wêgielny pob³ogos³awiony przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI podczas pierwszej pielgrzymki apostolskiej na B³oniach Krakowskich 27 V 2006r.” W centralnej
czêœci œciany w oszklonej wnêce znajduje siê ziemia z grobu Jana Paw³a II
z Grot Watykañskich, po lewej stronie
herb Benedykta XVI, a po prawej herb
kardyna³a St. Dziwisza. Z placu budowy udaliœmy siê do Kaplicy Wieczystej
Adoracji, gdzie uczestniczyliœmy
w dziêkczynnej adoracji prowadzonej
przez ks. Infu³ata Jakuba Gila. Odmówiliœmy te¿ Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego. O godz. 17.00 w Kaplicy
klasztornej przy relikwiach œw. Faustyny uczestniczyliœmy we mszy œw.
Ks. Dziedzic w homilii nawi¹za³ do
Œwiatowego Dnia Misyjnego, którego
temat brzmi: „Budowanie wspólnoty koœcielnej ma kluczowe znaczenie dla misji.” Obecnie Polska ma blisko 2 tys. misjonarzy, pracuj¹ w ró¿nych miejscach
na œwiecie, wype³niaj¹ jeden z podstawowych obowi¹zków i praw Koœcio³a,
oznaczaj¹cy g³oszenie Ewangelii.
PaŸdziernikowe pielgrzymowanie zakoñczyliœmy wspólnym odmówieniem
ró¿añca.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w 1991 r.
w Fatimie powiedzia³: „Ró¿aniec to
moja ulubiona modlitwa, modlitwa cudowna! To nasze codzienne spotkanie,
którego Najœwiêtsza Maryja Panna ani
ja nigdy nie zaniedbujemy”
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