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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Wielkanocna
CzcigodnyKsiê¿e Infu³acie i Ksiê-

¿a wspó³pracownicy!

W tak piêknym i wa¿nym dniu,

w którym obchodzimy pamiatkê

ustanowienia Eucharystii i Sakra-

mentu Kap³añstwa, dziêkujemy

Bogu za dar i tajemnice kap³añ-

stwa. Dziêkujemy Wam drodzy

Kap³ani za Wasze powo³anie,

Wasz trud i po�wiêcenie.

W imieniu wspólnoty Rycer-

stwa Niepokalanej ¿yczê Wam,

DrodzyKap³ani, �wiêtej gorliwo-

�ci i wierno�ci w powo³aniu . Za-

pewniamy o pamiêci w naszych

modlitwach przez wstawiennictwo

Naj�wiêtszejMaryi Panny iwielkich

�wiêtych kap³anów.

Szczê�æ Bo¿e!

Maria Wolczko

O u�miechu

- przewodniku dobrym

Emil Zegad³owicz

S³owa twe niechaj bêd¹
jak deszcz majowy �

ciche, srebrzyste, darz¹ce �
zakwitn¹ serca w cieple twojej mowy,
a my�li wyrosn¹ pn¹ce.

Nic nie chciej za to !
� darzenie ju¿ jest nagrod¹ � ;
� u�miechy bêd¹ ci zap³at¹ �
one ciê w za�wiat niepostrze¿enie wy-
wiod¹.

�wiêci tego tygodnia: w sobotê � �wiêto �w. Macieja, aposto³a.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.



-2- -7-
Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊGOPIOTRAAPOSTO£A:

PIERWSZECZYTANIEZDZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

EWANGELIA: £k 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy ³amaniu chleba.

Dz 2, 14. 22-28 1 P 1, 17-21

Bóg wskrzesi³ Jezusa zerwawszy wiêzy �mierci
Zostali�cie wykupieni drogocenn¹ krwi¹
Chrystusa

Panie Jezu, daj nam zrozumieæ Pisma, niech pa³a
nasze serce, gdy do nas mówisz

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego
dnia, w pierwszy dzieñ tygodnia, byli
w drodze dowsi zwanej Emaus, oddalonej
sze�ædziesi¹t stadiów od Jerozolimy. Roz-
mawiali oni ze sob¹ o tym wszystkim, co
siê wydarzy³o. Gdy tak rozmawiali i roz-
prawiali ze sob¹, sam Jezus przybli¿y³ siê
i szed³ z nimi. Lecz oczy ich by³y niejako
na uwiêzi, tak ¿e Go nie poznali. On za�
ich zapyta³: «Có¿ to za rozmowy prowa-
dzicie ze sob¹ w drodze»? Zatrzymali siê
smutni. A jeden z nich, imieniemKleofas,
odpowiedzia³ Mu: «Ty jeste� chyba jedy-
nym z przebywaj¹cychw Jerozolimie, któ-
ry nie wie, co siê tam w tych dniach sta-
³o». Zapyta³ ich: «Có¿ takiego»?Odpowie-
dzieli Mu: «To, co siê sta³o z Jezusem
zNazaretu, który by³ prorokiem potê¿nym
wczynie i s³owiewobecBoga i ca³ego ludu;
jak arcykap³ani i nasi przywódcy wydali
Go na �mieræ i ukrzy¿owali. Amy�my siê
spodziewali, ¿ew³a�nieOnmia³ wyzwoliæ
Izraela. Teraz za� po tym wszystkim dzi�
ju¿ trzeci dzieñ, jak siê to sta³o. Cowiêcej,
niektóre z naszych kobiet przerazi³y nas:
By³y rano u grobu, a nie znalaz³szy Jego
cia³a, wróci³y i opowiedzia³y, ¿emia³y wi-
dzenie anio³ów, którzy zapewniaj¹, i¿ On
¿yje. Poszli niektórzy z naszych do grobu

i zastali wszystko tak, jak kobiety opowia-
da³y, ale Jego nie widzieli». Na to On rzek³
do nich: «O nierozumni, jak nieskore s¹
wasze serca do wierzenia we wszystko, co
powiedzieli prorocy!Czy¿Mesjasz niemia³
tego cierpieæ. aby wej�æ do swojej chwa-
³y»? I zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez
wszystkich proroków wyk³ada³ im, co we
wszystkich Pismach odnosi³o siê doNiego.
Tak przybli¿yli siê dowsi, do której zd¹¿a-
li, a On okazywa³ jakoby mia³ i�æ dalej.
Lecz przymusili Go, mówi¹c: «Zostañ
z nami, gdy¿ ma siê ku wieczorowi i dzieñ
siê ju¿ nachyli³». Wszed³ wiêc, aby zostaæ
z nimi. Gdy zaj¹³ z nimi miejsce u sto³u,
wzi¹³ chleb, odmówi³ b³ogos³awieñstwo,
po³ama³ go i dawa³ im. Wtedy otworzy³y
siê im oczy i poznali Go, lecz On znikn¹³
im z oczu. I mówili nawzajem do siebie:
«Czy serce nie pa³a³o w nas, kiedy rozma-
wia³ z nami w drodze i Pisma nam wyja-
�nia³»? W tej samej godzinie wybrali siê
i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebra-
nych Jedenastu i innych z nimi, którzy im
oznajmili: «Pan rzeczywi�cie zmartwych-
wsta³ i ukaza³ siê Szymonowi». Oni rów-
nie¿ opowiadali, co ich spotka³o w drodze,
i jak Go poznali przy ³amaniu chleba.

¿aniec przeplatamy �piewem pie�ni
pasyjnych.
Na Jasnej Górze dzisiaj jest t³ocz-
no. Mszê �w. przed Cudownym Ob-
liczem Ksi¹dz Infu³at odprawia w po-
dziêkowaniu za beatyfikacjê Jana
Paw³a. Prosi Maryjê, aby przyjê³a
dziêkczynienie Wadowic. Mówi
o tym, i¿ ka¿dy z nas, przebywaj¹cy
w kaplicy odczuwa, ¿e Maryja pa-
trzy tylko na niego. Ja i moje spra-
wy s¹ sprawami Maryi. Moje krzy¿e
i rado�ci s¹ Jej krzy¿ami i rado�cia-
mi. Jan Pawe³ II te¿ odczuwa³ to
dziwne spojrzenie Maryi. Maryi
ws³uchuj¹cej siê w nasze sprawy. Jan
Pawe³ II posiada³ dar ws³uchiwania
siê w cz³owieka. On szepta³ Bogu
o sprawach ludzi. Budzi³ nadziejê.
Papie¿ nadziei. Po mszy �wiêtej w nas
te¿ wst¹pi³a mocna nadzieja.
Apel Jasnogórski gromadzi wiele
ludzi. S¹ uczestnicy miêdzynarodo-
wego VIII Motocyklowego Zlotu
Gwia�dzistego, którzy rozpoczyna-
j¹c sezon, zjechali, aby zawierzyæ siê
Maryi. Apel prowadzi o. Zachariasz
Jab³oñski. Niesamowite wra¿enie
robi na mnie g³os Ojca �wiêtego, jak
gdyby dobiegaj¹cy gdzie� z bardzo
daleka. Przywo³ano Jana Paw³a II ze
spotkania z m³odzie¿¹ na Jasnej Gó-
rze 18 czerwca 1983r.wzywaj¹cego
m³odzie¿, aby po³o¿y³a zaporê de-
moralizacji, oraz aby �wymaga³a od
siebie, nawet gdyby inni od was nie
wymagali, kszta³t ¿ycia zale¿y od
tego, jaki bêdzie cz³owiek, a wiêc
czuwajcie�.

Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy
ró¿aniec pielgrzyma. Tym razem przy-
pominamy, jak w mojej pamiêci zapi-
sa³y siê �wiêta. Pani Irena, z parafii
Brody, wspomina �wiêta zwi¹zane
z Misteriami Kalwaryjskimi, zaczyna-
j¹ce siê od Niedzieli Palmowej, trady-
cyjnym osio³kiem, uczestnictwem
w �rodê, Wielki Czwartek, Wielki Pi¹-
tek, Rezurekcji. Ludzie uczestnicz¹cy
w misteriach g³êbiej prze¿ywaj¹ Mêkê
Pana Jezusa. Pani Maria mieszkaj¹ca
przed laty ok.10 km od Kalwarii, jako
dziecko pieszo chodzi³a na misteria.
Wspomina przygotowania pokarmów
do po�wiêcenia, kiedy to placek
dro¿d¿owy by³ szczytem luksusu.
Ksi¹dz Infu³at wspomina Zubrzycê,
gdzie kiedy� by³ wikarym. Ludzi t³um-
nie uczêszczaj¹cych do ko�cio³a,
przybywaj¹cych z odleg³ych nawet
9 km domów, kiedy to Gorzkie ¯ale
odprawiano zaraz po sumie, po³¹czo-
ne z Drog¹ Krzy¿ow¹. Wspomina Ze-
brzydowice, Brody, Stanis³aw Dolny.
Przypomina o nocnych adoracjach
w Zebrzydowicach. W tym ró¿añcu
modlimy siê o szczê�liwe rozwi¹zanie,
dar macierzyñstwa, o zdrowie dla cho-
rej Izabelki, za parafian z Zubrzycy,
Zebrzydowic, Brodów, Stanis³awia,
aby wychowywali swoje dzieci w du-
chu wiary, a tak¿e za tych, którzy
s³u¿¹: ochotnicz¹ i zawodow¹ stra¿
po¿arn¹, za s³u¿by mundurowe, za
spo³eczników. Ksi¹dz Infu³at sk³ada
nam i naszym rodzinom ¿yczenia
�wi¹teczne. My tak¿e odwzajemniamy
te ¿yczenia i dziêkujemy za wspólne
pielgrzymowanie. Do zobaczenia
16 maja na Jasnej Górze

Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

(ci¹g dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 13 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Emilia Chruszcz
7.30 �p. Maria Faber
8.00 �p. Stefan Garlacz
12.00 �p. Krzysztof Jucha
18.00 �p. Józefa Warcha³

�p. Micha³ Le�niak - 8 r. �m.

Sobota 14 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Czes³awa Kot
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 �p. Emilia Chruszcz
12.00 �p. Józef i Izabela Cienkusz -10 r. �m.
18.00 �p. Stanis³awa i Czes³aw Ko³odziejczyk

i syn o. Józef (karmelita)
O nape³nienie duchemwiary jakim ¿y³ Jan
Pawe³ II - Edyty iWiktora, abywed³ug niej ¿yli

Niedziela 15 maja
6.00 �p. Zofia, Maria Olech, Zofia Gaczo³
7.30 �p. Joanna i Feliks P³aza

�p. Emilia i Józef Bana�, Zofia i Pawe³ Ciep³y
9.00 �p. Zofia i Edward Skiba
10.00 Roków: O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Teresy

El¿bieciak z okazji 80 r. urodzin
10.30 �p.ks.Czes³awAdamaszek ,ZofiaStawowczyk
12.00 Dziêkczynna za beatyfikacjê Jana Paw³a II

Sp. Zofia, Jan, Tadeusz, Jan
13.15 Chrzty
19.00 �p. Zofia Kolber

Czwartek 12 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Emilia Chruszcz
7.30 �p. Maria Faber
8.00 �p. Paulina Serwin
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e, opiekê Matki

Bo¿ej i wytrwanie w cierpieniu dla Marii
18.00 �p. Józefa Warcha³

�p. Aniela i Stanis³aw Schabowicz
Sp. Honorata i Ludwik Kowalczyk

Poniedzia³ek 09 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 �p. Marian Oboza
12.00 �p. Ludwika Foltin
18.00 �p.Stanis³aw i Stanis³awa Piecek

wrazz synamiLudwikiemiFranciszkiem
�p. Maria Faber
Opowrótdozdrowiadla IzabeliCeremuga

Wtorek 10 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 Omi³osiedzie iopiekê,b³og.Bo¿edla rodziny
7.30 �p. Ezechiel
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy
12.00 �p. Józefa Warcha³
18.00 �p. Czes³aw Bartel - 12 r. �m.

�p. Antonina i Franciszek Brudny

�roda 11 maja
6.00 �p.Genowefa¯muda iOjcowie,Karolina
7.00 �p. Józef i JaninaSzymañscy i ich synowie
7.30 �p. Anotni Czes³awa
8.00 Ozdrowieib³og.Bo¿edlaMariiAdamczyk
12.00 �p. Katarzyna Kawa
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
- O opiekê M. Bo¿ej i �w. Józefa z rodziny
Micha³a i jego dzieci i rodziny Mirka

- O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks. Macieja

- Podziêkowanie Matce Bo¿ej Niepokala -
nej za wszystkie otrzymane ³aski dla
wszystkich prosz¹cych o zdrowie i b³. Bo¿e

-Ozdrowieib³og.Bo¿edlaAntoniny,TeresyiModesty

Za zmar³ych
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p.Maria Kossowska
�p. Stefan Garlacz
�p. Józefa Warcha³
�p. Czes³awa Kot
�p. Emilia Chruszcz
Sp. Maria Faber
Sp. Stanis³awa Przeciszowska
�p. Krzysztof Jucha
�p. Stanis³aw Tatka

3. Niedziela Wielkanocna - 08 maja 2011

Diecezjalny Dzieñ Dziêkczynienia za B³ogos³awionego
Dzi� w Krakowie odbywa siê tra-
dycyjna procesja z Wawelu na Ska³-
kê. Zwi¹zana jest ze �w. Stanis³awem,
który zgin¹³ � �ciêty mieczem prze-
sz³o 900 lat temu na Ska³ce. By³ on
biskupem krakowskim tylko 7 lat. Od
1072 do 1079. Wielka przyja�ñ kró-
la Boles³awa �mia³ego z biskupem
w ci¹gu zaledwie kilku lat przekszta³-
ci³a siê w ogromn¹ wrogo�æ a nawet
agresjê. Rz¹dz¹cy pragn¹³, by wszy-
scy akceptowali jego sposób rz¹dze-
nia. Je�li siê z tym nie zgadzaj¹ � to
chocia¿ niech milcz¹. Niech nie wy-
stêpuj¹ publicznie przeciwko w³adzy.

Stanis³aw, biskup Krakowa publicz-
nie zgani³ swego przyjaciela króla
Boles³awa. Zachwia³ siê autorytet kró-
la. W³adca poczu³ siê zagro¿ony. I to,
co teraz dzieje siê we wspó³czesnym
�wiecie � to równie¿ i wtedy w XI
wieku zaistnia³o. Trzeba zamkn¹æ
usta sprzeciwowi. Krytykuj¹cy musi
siê liczyæ z konsekwencjami swoje-
go postêpowania. Tak siê sta³o ze �w.
Stanis³awem. Poleg³ on od miecza,
gdy¿ publicznie wytyka³ niestosow-
no�æ postêpowania króla Boles³awa

1. Serdecznie zachêcamy wiernych
do udzia³u w nabo¿eñstwach majo-
wych o godz. 18.30, a po nich odby-
wamy dziêkczynn¹ procesjê po ryn-
ku. W tym duchu chcemy równie¿
uczestniczyæ w codziennym Apelu
o godz. 21.00 przy pomniku na ryn-
ku wadowickim. Zw³aszcza Matka
Bo¿a zaprasza dzieci szkolne.
2. Zapraszamy jutro na spotkanie
Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
3. W przysz³¹ niedzielê � uroczy-
stej, dziêkczynnej mszy �w. za beaty-
fikacjê Najwiêkszego Syna wadowic-
kiej ziemi Jana Paw³a II o godz. 12.00
odprawianej na Rynku bêdzie prze-
wodniczy³ ks. kard. Stanis³aw Dzi-
wisz. Przyjad¹ na ni¹ orkiestry dête
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z ca-
³ej Polski. Serdecznie parafian na tê
mszê zapraszamy.

4. W �rodê 18 maja z okazji roczni-
cy urodzin Jana Paw³a II odbêdzie siê
u nas zjazd szkó³ nosz¹cych imiê B³o-
gos³awionego Papie¿a. G³ówna msza
�w. w tym dniu o godz. 12.00
5. W sobotê 21 maja zapraszamy na
piesz¹ pielgrzymkê z Wadowic do
Kalwarii. Wyj�cie spod Bazyliki
o godz. 6.30.
5. W najbli¿szym czasie planujemy
nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a) 16 maja w poniedzia³ek Apel Jasno-
górski. Wyjazd godz. 15.45. Koszt 30 z³.
b) 30 i 31 maja, w poniedzia³ek i wto-
rek do Radia Maryja do Torunia. Wy-
jazd o godz. 6.00 rano, koszt prze-
jazdu i noclegu oraz kolacji i �niada-
nia 160 z³.
c) 3 czerwca w pi¹tek w nocy wyjazd
m³odzie¿y nad Lednicê.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

�mia³ego. Po IX wiekach ten sam
scenariusz dotkn¹³ Jana Paw³a II. By³
niewygodny � krytykowa³ rz¹dz¹-
cych broni¹c uci�nionych. Obna-
¿a³ ob³udê i zak³amanie. By³ g³o-
sem tych, co g³osu nie mieli. Taka
postawa doprowadzi³a do zama-
chu na Jego ¿ycie.
W tym dniu, gdy oddajemy ho³d
�wiêtemu biskupowi Krakowa, czci-
my b³ogos³awionego biskupa Rzymu
� b³ogos³awionego Papie¿a.
Jan Pawe³ II jako biskup krakow-
ski fascynowa³ siê swoim Wielkim
Poprzednikiem. Napisa³ o nim spe-
cjalny poemat, który zatytu³owa³
�Stanis³aw�. Ukaza³ w nim �wiêtego,
który �wiadectwem przelanej krwi
udokumentowa³ prawdziwo�æ ewan-
gelicznego nauczania.
Zafascynowa³ siê biskup Karol
Wojty³a swoim Wielkim Poprzedni-
kiem jako duszpasterzem. Realizo-
wa³ nietypowy synod diecezjalny
w latach 1972-1979. Synod ten mia³

za zadanie przeszczepiæ na grunt kra-
kowski uchwa³y soboru watykañskie-
go drugiego. Kardyna³ Karol Wojty³a
jako uczestnik Vaticanum II za-
pragn¹³, aby prze³omowa nauka tego
soboru by³a programem pracy dusz-
pasterskiej krakowskiej archidiecezji,
której by³ Pasterzem.
Wielki krakowski �wiêty Stanis³aw
wyprosi³ u Boga, by ten wyj¹tkowy
jego nastêpca zasiad³ na tronie papie-
skim. Zasiad³ po 900 latach od nie-
szczêsnego rozwi¹zania konfliktu
miêdzy królem a biskupem.
Jako Papie¿ Jan Pawe³ II swoj¹ pa-
stersk¹ trosk¹ obejmowa³ trudne spra-
wy ró¿norakich konfliktów. Bardzo
zale¿a³o mu, aby konflikty rozwi¹zy-
waæ za pomoc¹ dialogu. To s³owo sta-
³o siê s³owem � kluczem w pos³udze
Jana Paw³a II Wielkiego. B³ogos³awio-
ny Ojcze �wiêty Janie Pawle II wy-
praszaj nam ³askê chêci ci¹g³ej roz-
mowy z Bogiem i lud�mi. Broñ nas
przed zra¿eniem.

Szósta sobota nowenny
Szósta sobota nowenny przed be-
atyfikacj¹ Jana Paw³a II przypad³a po
Uroczysto�ci Zwiastowania Naj-
�wiêtszej Maryi Panny, by³ to Dzieñ
�wiêto�ci ¯ycia Ludzkiego.
Modlitwy i �piew podczas adoracji
Naj�wiêtszego Sakramentu, któr¹
prowadzi³ ks. Grzegorz Kufel z grup¹
�Wiara i �wiat³o� � Rafa³ki dzia³aj¹c¹
przy naszej parafii nawi¹zywa³y do
Encykliki Jana Paw³a II �Evangelium
Vitae� � Do biskupów, do kap³anów

Maria Zadora

i diakonów, do zakonników i zakon-
nic, do katolików �wieckich oraz do
wszystkich ludzi dobrej woli o warto-
�ci i nienaruszalno�ci ¿ycia ludzkie-
go, któr¹ og³osi³ w Rzymie u �w. Pio-
tra 25 marca 1995 roku, w uroczysto�æ
Zwiastowania Pañskiego, w siedem-
nastym roku Swojego Pontyfikatu.
W bazylice, w nawie bocznej, z pra-
wej strony w �rodku sklepienia przed-
stawiono tragiczn¹ scenê rzezi niewi-
ni¹tek. Ko�ció³ powo³any jest do obro-
ny ¿ycia ludzkiego od poczêcia do na-
turalnej �mierci. To przes³anie obrazu-
je Encyklikê �Evangelium vitae�.

Piêknie prowadzona adoracja zmu-
sza do refleksji nad ¿yciem. �Rafa³-
ki� /grupa osób niepe³nosprawnych
w ró¿nym stopniu/ dziêkowa³y za
¿ycie, za ka¿de uderzenie serca, ka¿-
dy oddech, gest, za dar ¿ycia drugie-
go cz³owieka. Powtarzali�my s³owa:
/przytoczê fragment/ �wiadku Chry-
stusa � módl siê za nami, Drogo-
wskazie ¿ycia, Wzorze ojcostwa, To-
warzyszu cierpi¹cych, Obroñco
¿ycia, Apostole mi³o�ci � módl siê za
nami. Na dzisiejsz¹ nowennê przy-
by³ do naszej bazyliki ks. kanonik
Edward Daleki, proboszcz parafii
z Tomic i ks. Stanis³aw Pitek z liczn¹
grup¹ parafian. Ks. Proboszcz by³

g³ównym koncelebrantem mszy �w.,
a ks. Stanis³aw wyg³osi³ homiliê,
w której nawi¹za³ te¿ do Encykliki
o ¿yciu. ¯ycie to wielki Bo¿y dar.
W naszych czasach jest to dar naj-
wa¿niejszy. Obraz wspó³czesnej
ludzko�ci budzi g³êboki niepokój,
¿ycie wystawione jest na ró¿ne za-
gro¿enia zewnêtrzne, ze strony
¿ywio³ów przyrody, masowych ata-
ków na ¿ycie, wojen, nieustannej
masakry niewinnych istot, stosowa-
nie aborcji, eutanazji. Trzeba doj�æ do
sedna dramatu, jaki prze¿ywa wspó³-
czesny cz³owiek: jest nim os³abienie
wra¿liwo�ci na Boga i cz³owieka.

Za kim siê opowiadam?
16 kwietnia tym razem wypada
w sobotê, w wigiliê Niedzieli Palmo-
wej. W wigiliê ��wiêtego Tygo-
dnia�. Jest z nami nasz opiekun,
ks.infu³at Jakub Gil. Jedziemy dziê-
kowaæ za Jana Paw³a II, ale tak¿e
z baga¿em ró¿nych naszych inten-
cji, a tak¿e tych, którzy prosili nas
o modlitwy. Jad¹c na Apel Jasnogór-
ski, w³a�nie w tych intencjach od-
mawiamy ró¿aniec. �Ró¿aniec jest
drog¹ szczególnie sprzyjaj¹c¹ kon-
templacji. Jest drog¹ Maryi� � mówi³
Jan Pawe³ II. Bardzo g³êbokie s¹ roz-
wa¿ania tych tajemnic, prowadzone
przez Ks. Infu³ata.
I. Zwiastowanie. Maryja zostaje
wybrana przez Boga na Matkê
Chrystusa. Bóg wkracza w ¿ycie
cz³owieka, niejednokrotnie zmie-
niaj¹c jego plany. Bóg wkroczy³

w ¿ycie Maryi. Tych, których Bóg
kocha � ich do�wiadcza.
II. Nawiedzenie �w. El¿biety. Po-
twierdzenie s³ów Anio³a. Cz³o-
wiek s³u¿y cz³owiekowi. Trosz-
cz¹c siê o drugiego cz³owieka,
zbli¿amy siê do Boga.
III. Narodzenie Pana Jezusa. Bóg siê
rodzi dla cz³owieka i w cz³owieku,
w ró¿nych porach jego ¿ycia. Rodzi
siê Bóg przez Chrzest, Komuniê �w.,
a pomaga mu w tym Matka Bo¿a.
IV. Ofiarowanie Jezusa w �wi¹ty-
ni. Bóg chce szczê�cia cz³owieka
równie¿ na tym �wiecie, aby cz³o-
wiek rozwija³ w sobie ziarno zasia-
ne przez Boga.
V. Odnalezienie Jezusa w �wi¹ty-
ni. Sprawy Bo¿e jawi¹ siê nam jako
Bo¿e Tajemnice, które przyjmuje-
my z wiar¹. Wiara jest Bo¿¹ ³ask¹.
�Jezu, przymnó¿ nam wiary�. Ró-


