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

Patryk Góra, syn Marcina i Aleksandry
Oliwia Skoczylas, córka Romana i Joanny
Bartosz Pietraszewski, syn £ukasza i Marioli
Milena Bieniek, córka Szymona i Ma³gorzaty
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Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Roczki

W II niedzielê grudnia, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Juliusz Knapek
Martyna WoŸniak
Magdalena Ciep³y
Aleksander Kwarciak
Alicja Pary³a

Pogrzeb

Nikola Œwistek
Zuzanna Godzik
Alan Dyrcz
Sebastian Studnicki

Marcelina Tyszewska
Wojciech Kowalski
Rados³aw Mazur
Milena Wilk

2. Niedziela Adwentu
Ojcze Œwiêty Janie Pawle II Wielki,
który odszed³eœ od nas i osieroci³eœ
swoje dzieci, a teraz patrzysz na nas
z okna Pana i b³ogos³awisz nam –

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

Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Jan Burjañski, ur. 1960r., zam. ul. Legionów
Zuzanna Sztajerwald, ur. 1924r., zam. Warszawa
Helena Kap³on, ur. 1946r., zam ul. M³yñska
Antoni Fr¹czek, ur. 1923r., zam. ul. Barska
Józefa Kraus, ur. 1927r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Kazimierz Ry³ko, ur. 1939r., zam. Os. £¹ki
Janina Cieœlawska, ur. 1930r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Œpieszmy
siê
kochaæ

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹
i ci co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹
i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci
czy pierwsza jest ostatni¹ czy ostatnia pierwsz¹
ks. Jan Twardowski
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wielbimy i kochamy Ciê.
Pomni na nauki, które nam przekazywa³eœ w czasie ca³ego Twojego
œwiêtego ¿ycia – uczy³eœ nas g³êbokiej wiary, mi³oœci bliŸniego, tolerancji i dobroci – prosimy Ciê wspieraj
nas w naszych modlitwach, abyœmy
byli lepszymi ludŸmi, abyœmy siê
spieszyli kochaæ bliŸnich, bo tak
szybko odchodz¹.
Stanis³awa Micha³ek z rodzin¹

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO

PROROKA IZAJASZA:
Iz 40, 1-5. 9-11
Przygotujcie drogê dla Pana

LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A:
2 P 3, 8-14
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e

EWANGELIA:

Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu

Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, Jak jest napisane
u proroka Izajasza: «Oto Ja posy³am
wys³añca mego przed Tob¹; on przygotuje drogê Twoj¹. G³os wo³aj¹cego
na pustyni: Przygotujcie drogê Panu,
prostujcie œcie¿ki dla Niego». Wyst¹pi³ Jan Chrzciciel na pustyni i g³osi³
chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ci¹gnê³a do niego ca³a judzka kraina oraz wszyscy mieszkañcy Je-

„

rozolimy i przyjmowali od niego
chrzest w rzece Jordanie, wyznaj¹c
przy tym swe grzechy. Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a ¿ywi³ siê szarañcz¹
i miodem leœnym. I tak g³osi³: «Idzie za
mn¹ mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk u Jego sanda³ów. Ja chrzci³em was wod¹, On zaœ chrzciæ was bêdzie Duchem Œwiêtym». Oto S³owo Pañskie.

Oto Ja posy³am wys³añca mego przed Tob¹...” Mk 1,2

Osoba, która straci to¿samoœæ nie wie sk¹d przyby³a i dok¹d chce iœæ. ¯ydzi czekaj¹ na ZBAWICIELA. Znali Stary Testament i czekaj¹ do dziœ. Ty masz Nowy
Testament i tylu œwiadków Ewangelii. Jakie chwasty wzrastaj¹ w tobie? Coœ nowego powinno siê w tobie narodziæ. Nie pozwól zadusiæ ziarna zasianego na Chrzcie
Œwiêtym. Nie daj siê og³upiæ nowym obietnicom polityków. Jakimœ dobrym filmem
„pe³nym krwi i przemocy”, sexem. Bo¿e Narodzenie bêdzie Bo¿ym Narodzeniem,
jeœli zaniesiesz tê wiadomoœæ. „Krzycz” innym. Pomó¿ innym dojrzeæ jeszcze jedno Bo¿e Narodzenie.
Ks. St. Gorgol

Kochani
„Drodzy bracia i siostry – chorzy.
Chcia³bym was uœcisn¹æ w moich
ramionach – wszystkich i ka¿dego
z osobna. W sposób bardzo osobisty i serdeczny. I powiedzieæ wam,
jak bardzo jestem wam bliski i solidarny. Robiê to duchowo zawierzaj¹c was macierzyñskiej mi³oœci

Matki naszego Pana i prosz¹c Go
o b³ogos³awieñstwo i umocnienie”.
Te s³owa, które wypowiedzia³ Ojciec
Œwiêty podczas ostatniej swojej ¿yciowej pielgrzymki do Lourdes czyniê w³asnymi. Niech one uœwiadamiaj¹
wszystkim chorym czytelnikom biuletynu, ze serdecznie myœlê o was i z ka¿dego codziennie siê modlê.
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Ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 5)

dla ca³ej grupy obrazki z modlitw¹
do b³og. Papie¿a Jana Paw³a II.
Ks. Miros³aw przy³¹cza siê do naszej mszy œw. odprawiaj¹c razem
z ks. Infu³atem przed Cudownym
Obliczem Maryi. W krótkiej homilii ks. Infu³at mówi o mi³osierdziu
Maryi, jak jako matka na ziemi
kszta³towa³a swego Syna, sama bêd¹c mi³osiern¹. Tu, w tej kaplicy
Karol Wojty³a, ksi¹dz, biskup,
wreszcie papie¿ wpatrywa³ siê
w Oczy Matki. To One Go kszta³towa³y. Maryja ukszta³towa³a w Janie
Pawle II niezwyk³¹ wra¿liwoœæ na
cz³owieka. My prosimy, aby obdarowa³a nas ³ask¹ mi³osierdzia. Apel,
jak zwykle gromadzi du¿o ludzi.
Rozwa¿ania prowadzi o. Stanis³aw
Przepierski – dominikanin. Zwraca
siê do Maryi Matki Mi³osierdzia:
„Witaj Królowo”, a dalej s³owami
Wieszcza A. Mickiewicza: „Panno
œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy i w Ostrej œwiecisz Bramie...”. Kap³ani, jako pomocnicy
Matki Koœcio³a dziêkuj¹ Jej za niepojête, niekoñcz¹ce siê mi³osierdzie
nad naszym narodem, nad Koœcio³em i œwiatem. Maryja sta³a tam wierz¹c w Jego bóstwo, ¿e On ma moc
przebaczania grzechów. Matka na
Golgocie w testamencie mi³oœci
przyjê³a ka¿dego z nas jako swoje
dziecko i st¹d mamy prawo wo³aæ
do Niej: one mi³osierne oczy Twoje
na nas zwróæ. To Maryja wychowa³a

Prymasa Wyszyñskiego, który podj¹³
trud zawierzenia Jej w Akcie Œlubów
Jasnogórskich narodu polskiego. Polska jest szczególnym narodem, z którego dla chwa³y Jezusa ma wyjœæ iskra
przygotowuj¹ca œwiat na ponowne
przyjœcie Mesjasza. Wejrzyj na swój
naród, na swe dzieci. Nie dozwól, aby
te dzieci odesz³y od ciebie. Polska nie
mo¿e ciê raniæ. Na zakoñczenie O. Stanis³aw zwróci³ siê do Maryi œpiewaj¹c
wzruszaj¹cy utwór C.K.Norwida
Maryjo, Pani Anio³ów! – u Ciebie
O Twej korony prosim zmartwychwstanie –
A niech siê wola Syna Twego stanie
Na ziemi – naszej, tak, jako jest w Niebie.
I niechaj wielkie bêdzie zmi³owanie
Od góry – jasnej ku biegunom – nocy:
Bo zapatrujem siê na krzy¿owanie
I Eloj-lamma! ... – wo³amy – pomocy!

O 21.30 wyruszamy w drogê powrotn¹. Odmawiaj¹c „ró¿aniec pielgrzyma” myœlimy o naszych bliskich
zmar³ych. Polecamy œp. Józefa
w 15-t¹ rocznicê œmierci, mówimy
o œmierci ojca, matki, mówimy o potrzebie bycia przy odchodzeniu drugiej
osoby. Modlimy siê za tych, którzy
zginêli nagle, tych którzy latami choruj¹, umieraj¹ w cierpieniu, wspominamy œp. Eugeniusza – który by³ naszym
pielgrzymem, œp.Izabelkê, a tak¿e za
tych, za których nikt siê nie modli. Zbli¿aj¹c siê do Wadowic Maryjê ¿egnamy piosenk¹ na dobranoc. Dochodzi
pó³noc. Jesteœmy w domu. Jak Bóg da
spotkamy siê znowu 16 grudnia. Nasza parafia w tym dniu poprowadzi
-7- Apel. Zapraszamy. Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 5 grudnia
6.00 Œp. Barbara, W³adys³aw, Franciszka
6.30 Œp. W³adys³aw Krupa
7.30 W intencji Rodziny Królów
i Koterbów - o b³. Bo¿e
8.00 Œp. Józef Odrzywolski
12.00 Œp. Danuta Szwed
Œp. Michalina, Stanis³aw, Józefa, Józef
18.00 Œp. Tadeusz Czuba - 5 r. œm.
Œp. El¿bieta Szczerbowska
Wtorek 6 grudnia
6.00 Œp. Józef Odzywolski
6.30 Œp. Ignacy ¯abowski - 40 r. œm.,
Œp. Witold ¯urek
7.30 Œp. W³adys³aw Krupa
8.00 Œp. Bronis³awa B¹k
12.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk
18.00 Œp. El¿bieta Szczerbowska
Œp. Danuta Szwed
Œroda 7 grudnia
6.00 O b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny, wolnoœæ
od przeœladowców, o ³aski do ¿ycia
zgodnego z wol¹ Bo¿¹, za dusze
czyœæcowe z rodziny Kulackich,
Machlów, Zabudowskich przez
wstawiennictwo b³. Jana Paw³a II
6.30 Œp. Jan Ciep³y i jego rodzice
7.30 Œp. W³adys³aw Kowalczyk
8.00 Œp. Danuta Szwed
12.00 Œp. Rodzice i Dziadkowie Antoniny
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e dla syna Edmunda i ca³ej rodziny
Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. W³adys³aw Krupa
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Jan Burjañski
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Leokadia Szklarczyk - 4 r.œm.
Œp. £ukasz Filek
Œp. Janina Zembaty - 9 r.œm.
Œp. Wies³aw i Eugeniusz Opyrcha³
Œp. Sylwester Warmuz - 13 r.œm.
Œp. Bronis³awa WoŸniak
Œp. Jadwiga Harañczyk
Œp. Stanis³aw Rajda
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Tadeusz Stanek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Antoni Fr¹czek

Intencje mszalne:
Czwartek 8 grudnia
Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP
6.00 Œp. Stanis³aw Knapek
Œp. Kazimierz Kasperek
6.30 Œp. Danuta Szwed
8.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk
10.00 Œp. Józef Odrzywolski
12.00 Œp. W³adys³aw Krupa
18.00 Œp. Franciszek Szafrañski - 9 r. œm.
Œp. El¿bieta Szczerbowska
Pi¹tek 9 grudnia
6.00 Œp. Melania i Józef Drwal, Andrzej syn
6.30 Œp. Danuta Szwed
Œp. Za zmar³ych z rodziny Kwarciaków
7.30 Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Bronis³aw Klimowski
8.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk
12.00 Œp. Maria i Jakub
18.00 Œp. Stefan Sobieraj, syn Taduesz i Stefan
Œp. Cecylia, W³adys³aw Góra
Sobota 10 grudnia
6.00 Œp. Janina i Adolf Piekarz
6.30 Œp. Bronis³aw S³odowski
7.30 Œp. Danuta Szwed
8.00 Œp. Józef Odrzywolski
12.00 Œp. Franciszek i jego rodzeñstwo
18.00 Œp. Zofia i Lotar Graf
Œp. Karolina, Jan Zamys³owski, syn Józef
Za zmar³yych z rodziny Wojtanków
Niedziela 11 grudnia
III Niedziela Adwentu
6.00 Œp. Janina Warzecha, Ferdynand P³onka,
Czes³awa Kuczyñska, Józef Ziemba,
Franciszek Filek, Danuta ¿ona, Jerzy syn
7.30 Œp. Zofia, Edward Skiba
Œp. Janina Kwacza³a
9.00 Œp. Izabela Ceremuga
10.00 Roków: Œp. Wiktoria B¹k - 22 r.œm
10.30 Œp. Barbara, Józef, Boles³aw Drabik
12.00 Œp. Kazimiera Szafrañska
13.15 Roczki
18.00 Œp. Józef Odrzywolski
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2. Niedziela Adwentu - 04 grudnia 2011
1. Dzisiaj przy koœciele jest zbiórka na pomoc Koœcio³owi poza nasz¹
wschodni¹ granic¹.
2. Jutro po mszy œw. wieczornej spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowuj¹ siê do przyjêcia I Komunii œw.
3. We wtorek, po mszy œw. wieczornej, spotkanie z m³odzie¿¹ przygotowuj¹c¹ siê do Sakramentu Bierzmowania.
4. W czwartek jest uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Msze œw. bêd¹ o godz.
6.00, 6,30, 8.00, 10.00, 12.00, 18.00.
5. Wspólnota Wiara i Œwiat³o organizuje w przysz³¹ niedzielê przy koœciele kiermasz œwi¹teczny, z którego dochód przeznaczony bêdzie na
wakacyjny wypoczynek dla osób niepe³nosprawnych.
6. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿amy w pi¹tek 16 grudnia o godz.
15.45, a do £agiewnik wraz z koœcio³em ss. Bernardynek na ul. Poselskiej
w sobotê 17 grudnia o godz. 10.00.
Koszt przejazdu 15z³.
7. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ludzi starszych i chorych pójdziemy
w sobotê 17 grudnia. Prosimy zg³aszaæ chorych i starszych w zakrystii.
8. Caritas naszej archidiecezji zaprasza wszystkich do udzia³u w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom.

Znakiem tego udzia³u jest nabywanie
œwiecy na stó³ wigilijny. Do centrali
Caritas od ka¿dej œwiecy odprowadzamy 5 z³. Natomiast wy¿sze ofiary
sk³adane przy tej okazji przeznaczamy na pomoc dla rodzin wielodzietnych naszej parafii.
9. Do kosza, który znajduje siê
przed o³tarzem œw. Antoniego prosimy sk³adaæ dary dla biednych –
zw³aszcza ¿ywnoœæ z d³ugim terminem przydatnoœci do spo¿ycia.
10. Komitet Kaplicy w Rokowie
dziêkuje za z³o¿one ofiary za kalendarze w wysokoœci 1.558 z³.
11. Msze œw. roratnie odprawiamy
w ci¹gu tygodnia rano o godz. 6.30,
oraz wieczorem o godz. 18.00.
12. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Miko³aja, biskupa,
w œrodê – wspomnienie œw. Ambro¿ego, biskupa i doktora Koœcio³a.
13. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
14. Na kolejny tydzieñ Adwentu,
trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu razem z Matk¹ Bo¿¹ Niepokalanego Poczêcia na powtórne przyjœcie Jezusa
Chrystusa, ¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask Bo¿ych. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uzupe³nienie
Wymieniaj¹c w jednym z ostatnich numerów ksiê¿y i siostry pochodz¹cych
z Wadowic pomin¹³em trzech kap³anów: o. Dominik Wider, ks. Kazimierz Wider, oraz o. Sylwan Zieliñski. Równie¿ pomin¹³em dwie siostry Ko³odziejczykówne, które s¹ tak¿e wadowickimi zakonnicami.
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Bóg mi³uje œwiat
Prze¿ywaj¹c czas liturgiczny, który nazywa siê Adwentem uœwiadamiamy sobie, ¿e jest on okresem,
poprzez który mamy przygotowaæ siê
na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Bóg
sta³ siê cz³owiekiem. Jak œpiewamy
w kolêdzie „Opuœci³ œliczne niebo,
a obra³ bar³ogi”. Swoj¹ obecnoœci¹
œwiat, a zw³aszcza cz³owieka chcia³
przebóstwiæ, uczyniæ go piêkniejszym. Z bezinteresownej mi³oœci do
cz³owieka staje siê Syn Bo¿y tu³aczem na ziemi. „Lisy maj¹ nory,
a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn
Cz³owieczy nie ma miejsca, gdzie
móg³by g³owê schroniæ”. Z mi³oœci
do cz³owieka Syn Bo¿y staje siê
cz³owiekiem. Uczy ludzi, jak maj¹
¿yæ, aby po mieszkaniu ziemskim
mogli zamieszkaæ w domu Ojca Niebieskiego. Nie tylko ich uczy, ale
dziêki œmierci i zmartwychwstaniu,
czyli dzie³u odkupienia, daje mieszkañcom ziemi mo¿liwoœæ stanie siê
mieszkañcami niebios.
Wszystko, co czyni Bóg wynika
z Jego wielkiej mi³oœci. Mi³osiernej
mi³oœci, która nie ma granic. On obdarowa³ Maryjê darem Niepokalanego Poczêcia, a¿eby mog³a przy przyjêciu Jezusa byæ wolna od grzechu
pierworodnego i ³aski pe³na.
Tradycja chrzeœcijañska, a tak¿e
myœl ludzka id¹c œladami bezinteresownej mi³oœci Boga uczyni³y okres
przygotowuj¹cy na Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, a tak¿e po nim, czasem
niezwyk³ej charytatywnej dzia³alnoœci. O ilu¿ tych inicjatywach w tym -4-

czasie s³yszymy. Standardowym przyk³adem jest wiekowy Œwiêty Miko³aj.
W ostatnich latach Wigilijne Dzie³o
Pomocy Dzieciom. Równie¿ œwiecki
instytucje – choæ im czasami do Boga
nie po drodze, to jednak pomagaj¹c
ludziom odzwierciedlaj¹ wielk¹ mi³oœæ Boga do cz³owieka: Akcja Humanitarnej Pomocy, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Œwi¹teczna, itd.
Wci¹¿ odwo³uj¹ siê do wra¿liwoœci
ludzkiego serca.
Nale¿y mocno podkreœliæ, ¿e na
ró¿ne inicjatywy, tak koœcielne jak
i œwieckie, tycz¹ce niesienia pomocy
ludziom, najbardziej odpowiadaj¹ ludzie wierz¹cy, czêsto sami biedni. To
od nich – wychodz¹cych z koœcio³a,
najczêœciej i najwiêcej siê zbiera.
Przez lata by³em œwiadkiem tej ofiarnoœci patrz¹c na naszych parafian.
Bezinteresowna mi³oœæ odzwierciedlaj¹ca Boga, który tak ukocha³ œwiat,
¿e da³ Swego Syna, nie tylko wyra¿a
siê w dzieleniu dobrami materialnymi, ale równie¿ postawami ludzkiej
¿yczliwoœci. Wci¹¿ spotykam ludzi
znajomych i nieznajomych, którzy
czy to na rynku wadowickim, czy na
jego ulicach uœmiechaj¹ siê do siebie,
k³aniaj¹ siê – wymieniaj¹c wiele ¿yczliwych s³ów. Jak¿e w tym czasie adwentowym, kiedy wspominamy obdarowuj¹cego Œwiêtego Miko³aja nie
byæ wdziêcznym tym, którzy nas bezinteresown¹ ¿yczliwoœci¹ obdarzaj¹.
Mam tutaj tak¿e na myœli wielk¹ ¿yczliwoœæ w za³atwianiu spraw w urzêdach, w szpitalach, sklepach, a tak¿e

w naszych domach rodzinnych. Gdy
w tych dniach z wdziêcznoœci¹ myœlê o tych, którzy przygotowuj¹ i daj¹
paczki potrzebuj¹cym – dziecko na
pytanie, ile jest Œwiêtych Miko³ajów,
odpowiedzia³o, tyle, ilu jest dobrych
rodziców – ja serdecznie œciskam d³onie wszystkich tych, którzy w swoich miejscach pracy, a tym bardziej

w swoich domach, s¹ dla ludzi ¿yczliwi, a tak¿e pomocni. To oni odzwierciedlaj¹ adwentowy rys Boga,
który tak umi³owa³ œwiat, ¿e da³ Swego Syna. Oni w szarzyŸnie codziennych dni i jego k³opotów, poprzez
swoj¹ postawê pomagaj¹ innym radoœniej prze¿ywaæ sw¹ drogê.
ks. Infu³at

Matka mi³osierna
16 tego listopada przypada³o œwiêto MB Ostrobramskiej – Matki Mi³osierdzia, która nad Ostr¹ Bram¹
w Wilnie swoj¹ ³agodnoœci¹, piêknem i zamyœleniem wzbudza ufnoœæ
i nak³ania do modlitwy. Wiele godzin,
modl¹c siê na kolanach przed tym
wizerunkiem spêdzi³a œw. s. Faustyna. Tutaj w 1993 r. Jan Pawe³ II prowadz¹c nabo¿eñstwo ró¿añcowe
wype³nia³ proœbê Matki Fatimskiej,
wzywaj¹cej œwiat do odmawiania
ró¿añca, który nale¿y odmawiaæ i
ustami i sercem. My w³aœnie, jad¹c
jak co miesi¹c na Apel Jasnogórski,
aby dalej dziêkowaæ za Jana Paw³a,
bierzemy ró¿aniec i razem z ks. infu³atem Jakubem Gilem, który jest
naszym przewodnikiem, odmawiamy Tajemnice Chwalebne. Cud
Zmartwychwstania Chrystusa, to dowód ¿e Chrystus jest Bogiem. Chcia³
byæ ofiar¹ za nasze grzechy, odda³
¿ycie za ludzi, aby ich pojednaæ
z Bogiem. W tajemnicy Zmartwychwstania prosimy Jezusa, aby przez
nasz¹ wiarê ¿y³ w nas. Œmieræ niesie
w sobie niepokój i lêk. Wierzymy na

podstawie tego, co Jezus mówi³, ¿e
jest ¿ycie wieczne. Trzeba mieæ wiarê, aby przyj¹æ rzeczywistoœæ ¿ycia
wiecznego i o tê wiarê w³aœnie siê
modlimy. W tajemnicy III prosimy,
aby Maryja Matka zwróci³a na nas
swoje mi³osierne oczy, bo potrzebujemy tego pochylenia nad nami, nad
naszymi potrzebami. Prosimy, Duchu
Œwiêty, Duchu O¿ywicielu, o¿ywiaj
i uœwiêcaj, b¹dŸ z nami nieustannie.
W IV tajemnicy Maryja zostaje zabrana do nieba. Dom za dom. Serce
za serce, mi³oœæ za mi³oœæ. Jezus zadba³ o sw¹ Matkê. Dziêkujemy w tej
tajemnicy za dzieci dbaj¹ce i zatroskane o nas, a tak¿e o mi³oœæ dla tych,
którzy potrzebuj¹ tej mi³oœci. W tajemnicy V wo³amy do Maryi Królowej Nieba i Ziemi, za ten wspó³czesny œwiat nios¹cy wiele dobra ale
i wiele z³ego.
Na Jasnej Górze spotykamy zaprzyjaŸnionego przez nabo¿eñstwa
do Jana Paw³a II z nami ks. Miros³awa Pstr¹gowskiego proboszcza
z Bydgoszczy. Otrzymujê od Niego
-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

