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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela

Wielkiego Postu

ks. Infu³at

Biczowanie Jezusa
Tajemnica Druga

Kochany Ojcze Œwiêty, mówi³eœ

nam o tym, abyœmy korzystaj¹c

z daru mi³osiernej mi³oœci Boga

sami z dnia na dzieñ oddawali

¿ycie czyni¹c mi³osierdzie wobec

braci. Jan Pawe³ II zna³ smak bli-

skoœci z Jezusem i wiedzia³, ¿e tê

wiêŸ z Panem podobnie jak

ka¿d¹ ludzk¹ przyjaŸñ trzeba pie-

lêgnowaæ.

Ukochany Ojcze Œwiêty, by³eœ,

jesteœ i zostaniesz zawsze w na-

szych sercach.

Modlimy siê z ca³¹ rodzinê o szybk¹

kanonizacjê.

Rodzina Maœlanka, Oleksy, Papie¿

U wrót Damaszku pyta³ Jezus Szaw³a, który pragn¹³
niszczyæ chrzeœcijan. Czemu mnie przeœladujesz? Szawe³ nie zna³
Jezusa. On jako gorliwy faryzeusz pragn¹³ wytêpiæ tych, którzy

przyjmowali naukê
Chrystusa. Pan Jezus
wci¹¿ przypomina:
„Cokolwiek uczynili-
œcie jednemu z tych naj-
mniejszych – Mnieœcie
uczynili”. Utrudnianie
¿ycia uczniom Chrystu-
sa jest dokuczaniem sa-
memu Jezusowi.

W Liœcie Wielkopost-
nym ks. kard. Dziwisz
pisze do nas o fali kry-
tyki Koœcio³a, która
w ostatnich latach ogar-
nê³a ró¿ne œrodowiska
polskie. Róznym lu-
dziom wszystko w Ko-
œciele siê nie podoba.
Innym œrodowiskom
mo¿na wybaczyæ wiele,
ale wspólnocie Koœcio-
³a trzeba do³o¿yæ.

Wspó³czesne biczo-
wanie Koœcio³a to ni-
czym niezas³u¿ona nienawistna krytyka, tym czym Koœció³ ¿yje i to, co Ko-
œció³ proponuje. S¹ w naszej OjczyŸnie tacy, którzy w swoich wypowiedziach
jeœli mogliby, to ca³y Koœció³ utopiliby w ³y¿ce wody.

Biczowanie Jezusa to smaganie razami mistycznego Jego cia³a.
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Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

 Oto s³owo Pañskie

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
RODZAJU:

EWANGELIA:       Mk 9, 2-10 Przemienienie Pañskie

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18 Rz 8, 31b-34

Z ob³oku œwietlanego odezwa³ siê g³os Ojca:

„To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie”.

Ofiara Abrahama Bóg nie oszczêdzi³ dla nas w³asnego Syna

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno
na górê wysok¹. Tam przemieni³ siê wobec nich. Jego odzienie sta³o siê
lœni¹co bia³e tak, jak ¿aden wytwórca sukna na ziemi wybieliæ nie zdo³a.
l ukaza³ siê im Eliasz z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy
Piotr rzek³ do Jezusa: „Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy na-
mioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza”. Nie wie-
dzia³ bowiem, co nale¿y mówiæ, tak byli przestraszeni. I zjawi³ siê ob³ok,
os³aniaj¹cy ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn umi³owany,
Jego s³uchajcie”, i zaraz potem, gdy siê rozejrzeli, nikogo ju¿ nie widzieli
przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykaza³ im, aby
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Cz³owieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiaj¹c tylko miêdzy
sob¹, co znaczy powstaæ z martwych.

BÓG przychodzi do nas

BÓG przyszed³ do nas. Wkroczy³

w nasze ¿ycie. Najpierw by³ w Be-

tlejem, Egipcie, Palestynie, Judei.

Chodzi³. Uzdrawia³. Karmi³. Czyni³

cuda. Potem wróci³ do Jerozolimy

i wype³ni to, co zapowiedzia³ swo-

im uczniom na Górze Tabor: „zanim

Syn Cz³owieczy nie powstanie

z martwych” (Mk 9,9). ON te¿ przy-

szed³ do ciebie. W czasie Chrztu

Œwiêtego sta³eœ siê JEGO dzieckiem.

Potem w Komunii Œwiêtej zamiesz-

ka³ w twoim sercu. Stale ciê umac-

nia i towarzyszy

Dostrze¿ GO wreszcie. „Przemieñ”

swoje ¿ycie. O PANIE, jak dobrze

jest byæ z TOB¥.

ka, bierze J¹ do siebie, zawsze znaj-
dzie w Niej Orêdowniczkê, Poœred-
niczkê i Pocieszycielkê. Pragniemy,
aby te pielgrzymki rozpoczyna³y siê
ju¿ w Wadowicach, kiedy wyje¿d¿a-
my, a koñczy³y siê z chwil¹ przyjaz-
du z powrotem. Trzeba, abyœmy we-
wnêtrznie usi³owali pielgrzymowaæ
na Jasn¹ Górê w duchu wiary.

W nastrój modlitewny pielgrzymo-
wania wprowadzi³ nas ks. Infu³at.
Rozwa¿ania ró¿añcowe prowadzi³
ks. Krzysztof G³ówka, który wybra³
siê tym razem z nami. za kilka dni
rozpoczyna siê Wielki Post, rozwa-
¿ania tajemnic ró¿añcowych wyja-
œniaj¹ nam powy¿sze tematy.

Wielki Post ma pomóc wzmocniæ
nasze dusze. Odrzuæmy od siebie
z³o. Mo¿emy to uczyniæ tylko po-
stem, modlitw¹ i ja³mu¿n¹, która
oducza nas egoizmu. Szczypta po-
pio³u przyjêta na nasze g³owy przy-
pomina o kruchoœci naszego ¿ycia.
Jakie postanowienia podjêliœmy na
ten czas, rozliczajmy siê wieczorem
z tych postanowieñ. Modlitwa, ró-
¿aniec, Droga Krzy¿owa, uczestnic-
two w Gorzkich ¯alach, czytanie
i rozwa¿anie Mêki Pañskiej, koron-
ka do Bo¿ego Mi³osierdzia, niech to
bêd¹ nasze postanowienia.

Po Mszy Œw. koncelebrowanej
w Kaplicy Cudownego Obrazu
przez ks. Infu³ata i ks. Krzysztofa,
uczestniczymy w Apelu Jasnogór-
skim, prowadzonym przez o. Janu-
sza Kosaka. W drodze powrotnej
ks.Infu³at porusza sprawy samotno-
œci, która ma ró¿ne przyczyny, a tak-

¿e problem starzenia siê spo³eczeñ-
stwa. Odmawiaj¹c „ró¿aniec piel-
grzyma”, Tajemnice Œwiat³a, omadla-
my sprawy osób samotnych. Samot-
noœæ w domu. Samotnoœæ po stracie
kogoœ bliskiego. Samotnoœæ z wybo-
ru. Porusza problem tzw. „wolnych
zwi¹zków”, których jest coraz wiê-
cej. Modlitwa, post i ja³mu¿na poma-
gaj¹ do wychowania, do kszta³towa-
nia cz³owieka. Trzeba wci¹¿ praco-
waæ nad sob¹, aby nie stawaæ siê ego-
ist¹, abyœmy dostrzegali innych. Mo-
dlimy siê za osoby, których samotnoœæ
jest skutkiem choroby. Jak Bóg mo¿e
przemieniaæ cz³owieka. Wzorem jest
b³ogos³awiony papie¿ Jan Pawe³ II.
Modlitwa by³a Mu pomoc¹. Przecho-
dzi³ wielkie doœwiadczenie. Dotyka³y
Go œmieræ matki, brata, ojca. Ciê¿kie
choroby. Staroœæ, któr¹ tak cierpliwie
znosi³. Jedna z uczestniczek pielgrzym-
ki daje œwiadectwo o tym jak Jan Pawe³
II uczy³ kochaæ swoj¹ Ojczyznê, aby-
œmy nigdy nie zapominali ¿e Polska jest
nasz¹ Ojczyzn¹. W 5-tej tajemnicy
modlimy siê o radosne uczestnictwo
we Mszy œw. Polecamy tych, którzy nie
maj¹ takich mo¿liwoœci. Dziêkujemy
za kap³anów.

Oko³o pó³nocy przyje¿d¿amy do
Wadowic. Poniewa¿ nasza piel-
grzymka przypad³a w „t³usty czwar-
tek”, zostajemy wszyscy poczêstowa-
ni pysznymi p¹czkami od PP. Leniów
i P. Jurka Wêgrzyna, naszego kierow-
cy. Jesteœmy bardzo wdziêczni Ksiê-
dzu Infu³atowi, ¿e zawsze jako
„pierwszy pielgrzym” jest z nami. Do
zobaczenia 16-tego marca.

Rozalia Borkowska
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Poniedzia³ek 5 marca
   6.00 Dziêkczynna o zdrowie i b³og. Bo¿e
   6.45 Œp. Marianna Kud³acik
   7.30 Œp. Stanis³aw Pardyga³
   8.00 Œp. Weronika Zmys³owska

Œp. Wadnda, W³adys³aw £uszcz
oraz rodzice

  12.00 Œp. Stanis³aw Czaicki - r. œm.
  18.00 Œp. Janina Cieœlawska

Œp. Ludwik Szczurek
Wtorek 6 marca
   6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska

Œp. Weronika Zmys³owska
   6.45 Œp. Zbigniew
   7.30 Œp. Marianna Kud³acik
   8.00 Œp. Dziêkczynna z proœb¹ o dobr¹ opiekê

i b³og. Bo¿e dla Anny w 70 r. ur.
  12.00 Œp. Franciszek Lach
  18.00 Œp.  Bronis³aw S³odowski

Œp. Ludwik Szczurek
Œroda 7 marca
    6.00 Œp. Teresa Czuba
    6.45 Œp. Aniela i Stefan Garus
    7.30 Œp.  Kornelia Kowalczyk
    8.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   12.00  Œp. Weronika Zmys³owska
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
Podziêkowanie za 75 lat ¿ycia

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Maria Rajda
Œp. Zofia Stopa
Œp. Helena Kap³on
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Józef Niziñski
Œp. Franciszek Ziaja
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Stefan i Józefa Kois
Œp. Kazimierz Gieruszczak

Œp. W³adys³awa Dudek - 7 r. œm., m¹¿ Franciszek
i synowie
Œp. W³adys³aw Gieruszczak
Œp. Zofia i Walerian G¹sior
Œp. Jadwiga i Jan Mêtel

Czwartek 8  marca
   6.00   Œp. Maria Rajda
   6.45 Œp. Ryszard Gajewski - 2 r. œm.
   7.30     Œp. Józefa Kie³taczyñska

     
8.00 Œp. Teresa Jucha

  12.00 Œp. W³adys³aw i Bronis³awa Pomiet³o
oraz zmarli z rodziny

  18.00 Œp. Weronika Zmys³owska
Œp. Ludwik Szczurek

Pi¹tek 9 marca
   6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   6.45 Œp. Weronika Zmys³owska
   7. 30     W intencji Rodzin Kulisz i Matuszyk
   8.00 Œp. Ignacy i Franciszka
  12.00 Œp. Teresa Jucha
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. El¿bieta i Tadeusz Jankowski

Sobota 10 marca
   6.00 Œp. Jacek i Krystyna Czuba
   6.45 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   7. 30 Œp.  Maria Œwiêch
   8.00 Œp. Teresa Jucha
  12.00 Œp. Weronika Zmys³owska
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Anna Sikora - 3 r. œm.
Œp. Jan Sikora - 17 r. œm.

  Niedziela 11 marca
   6.00 Œp. Józef Fuczek, Franciszek Bylica, Jan Góral,

¿ona Henryka
   7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³og. Bo¿e dla

cz³onków ¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Ludwik Szczurek
Za Parafian

   9.00 Œp. Piotr Czaicki - 10 r. œm.
Œp. Kornelia Waruzm - 5 r. œm.

  10.00 Roków:
  10.30  Œp. Bronis³aw S³odowski
  12.00 Œp. Tadeusz Gêbala
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Franciszek Lach

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne: 2. Niedziela Wielkiego Postu - 04 marca 2012

W II niedzielê marca, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjal-
nego b³ogos³awieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzi-
com i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci
w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Roczki

Antoni Maœlana

Mateusz Wac³aw
Lena Zaremba

Micha³ Szczur

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
modlitw, postu i solidarnoœci z mi-
sjonarzami. Zbierane s¹ ofiary na
pomoc polskim misjonarzom. Jest to
tzw. zbiórka Ad gentes.

2. W miesi¹cu marcu oddajemy
specjaln¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej bazylice codziennie przed
msz¹ œw. o godz. 7.30 odmawiamy
litaniê do œw. Józefa.

3. W okresie Wielkiego Postu na-
bo¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawia-
my w niedziele o godz. 17.00, na-
tomiast Drogê Krzy¿ow¹ o godz.
16.15. W pi¹tki uczestniczymy
w Drodze Krzy¿owej: doroœli
o godz. 8.30 i 17.15, dzieci o godz.
16.45, a m³odzie¿ o godz. 18.30.
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy codziennie po Mszy
Œw. o godz. 8.00, 12.00, oraz
o godz. 15.00. Zachêcamy wiernych
do udzia³u w tych pokutnych nabo-
¿eñstwach.

4. W œrodê nowennê do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odpra-
wimy o godz. 8.30 i 17.30.

5. W pi¹tek 16 marca pielgrzymu-
jemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 32 z³.

6. Zachêcamy parafian, by w Wiel-
kim Poœcie ograniczyli ogl¹danie te-
lewizji - zastêpuj¹c j¹ lektur¹ i medy-
tacj¹ Pisma Œwiêtego, dobr¹ ksi¹¿k¹,
katolick¹ pras¹, modlitw¹ i rozmow¹
z bliskimi. Biblioteka parafialna czyn-
na jest w œrody od 16.00 do 17.30
i w niedziele od 10.00 do 12.00.

7. Bardzo dziêkujemy Paniom
i Panom by³ej Rady Parafialnej, za
ofiarn¹ i d³ugoletni¹ wspó³pracê dla
dobra naszej wspólnoty. Bóg zap³aæ.

8. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachêca do nabywania baranków
wielkanocnych, a tak¿e skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek
rodzina sk³ada ofiary, które przynie-
sie do koœcio³a w Wielki Czwartek

9. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej.

10. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wiel-
kiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece Solenizantów i Jubi-
latów nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pamiêtny prze³om wieków

Przywieziona w Popielec 2012
roku replika drzwi œwiêtych z Rzy-
mu do Wadowic by³a przez œrodki
medialne bardzo nag³oœniona. My-
œlê, ¿e dobrze i¿ ten wa¿ny element
muzeum papieskiego by³ tak szero-
ko komentowany przez prasê, radio
i telewizjê, gdy¿ bêdzie pobudza³
licznych Polaków, aby po zakoñcze-
niu remontu przyjechali na miejsce
i zetknêli siê z t¹ rzeczywistoœci¹.

Ja sam, w dzieñ po przywiezieniu
drzwi, poszed³em na najwy¿szy
poziom remontowanego domu, aby
tam z bliska przypatrzyæ siê niezwy-
k³ej pami¹tce rzymskiej. Dotykam
j¹. Ca³ujê. Jest mi bliska, bo jest
przypomnieniem b³ogos³awionego
papie¿a Jana Paw³a II.

Przy œwiêtych drzwiach, na których
po jednej stronie jest napis w 10 jê-
zykach – w tym tak¿e chiñskim:
„Otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystu-
sowi” – ogarnia mnie fala wspo-
mnieñ. Pamiêtam te s³owa wypowie-
dziane przez Ojca Œwiêtego,
z ogromnym ¿arem, na placu waty-
kañskim podczas inauguracyjnej
mszy œw. 22 paŸdziernika 1978 roku.
Od tamtego pamiêtnego dnia minê-
³y 34 lata. S³owa te nie straci³y na
aktualnoœci. Mo¿e jeszcze bardziej
powinien je us³yszeæ wspó³czesny
œwiat, Europa. Niech zas³ucha siê
w nie ca³a Polska, a tak¿e Wadowi-
ce. Konieczne jest by s³owa te dotar-
³y do ka¿dego z nas. Otwieraæ siê na

Chrystusa w ka¿dej sytuacji ¿yciowej.
Na codzieñ przyjmowaæ Jego Ewan-
geliê. Ca³e nauczanie Chrystusowe.
Nie wybran¹ cz¹stkê. Jest to trud nie-
zwyk³ej wiernoœci.

Po drugiej stronie drzwi s¹ p³asko-
rzeŸby przedstawiaj¹ce ró¿ne sceny
ewangeliczne. Ka¿da z nich odzna-
cza siê niezwyk³¹ g³êbi¹ ¿yciow¹.
Wci¹¿ jest aktualna. Liczê wygrawe-
rowane na odrzwiach papieskie her-
by. Jest ich 28. S¹ to emblematy pa-
pie¿y, którzy mieli szczêœcie og³aszaæ
podczas swego pontyfikatu Rok Ju-
bileuszowy – co 25 lat. Wtedy otwie-
raj¹ œwiête drzwi. Pozosta³o miejsc na
8 herbów. S¹ do zabudowania.

Z ogromnym pietyzmem przytulam
siê do tej niezwyk³ej, rzymskiej pa-
mi¹tki. I znów ogarniaj¹ mnie wspo-
mnienia. Jak¿e nie przypomnieæ
¿yczenia Prymasa Polski skierowane
do nowowybranego papie¿a, kardy-
na³a Wojty³y, by przeprowadzi³ Ko-
œció³ w nowe tysi¹clecie. P³ynê³y lata
Ojcu Œwiêtemu. Coraz bardziej cho-
roby, staroœæ dawa³y siê we znaki –
a ¿yczenia by³y jednakowe: „Wpro-
wadŸ Koœció³ w trzecie tysi¹clecie”.
Ca³y Koœció³, a zw³aszcza w Polsce,
modli³ siê o ³askê otwarcia drzwi ju-
bileuszowych przez Kochanego Pa-
pie¿a Jana Paw³a II. Bóg je wys³u-
cha³. Wieczorem 24 grudnia 1999
roku pochylony wiekiem Papie¿
otwiera³ œwiête drzwi – zapocz¹tko-
wuj¹c wielki jubileusz. Novo mille-

nio ineunte. Papie¿ zaprosi³ wszyst-
kich – „WchodŸcie w trzecie tysi¹c-
lecie. WchodŸcie przez bramê, któr¹
jest Jezus Chrystus”. Przypomina³ s³o-
wa Jezusowe: „Ja jestem bram¹
owiec. Jeœli ktoœ wejdzie przeze Mnie,
bêdzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie
i znajdzie paszê”. (Jan 10-9).

Rozpoczêcie wielkiego jubile-
uszu 2000 roku – pragn¹³em w Wa-
dowicach specjalnie uczciæ. Mia³ to
byæ ho³d oddany Bo¿emu Dzieci¹t-
ku, które narodzi³o siê przed dwo-
ma tysi¹cami lat. Syn Bo¿y przyj¹³
cia³o dla nas i naszego zbawienia.
Postanowi³em wtedy wybudowaæ
szopkê betlejemsk¹ na rynku, na
miejscu, na którym przed pó³ ro-
kiem 16 czerwca 1999 roku Ojciec
Œwiêty serdecznie z nami rozma-
wia³ i obraz Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy koronowa³. By³em
przekonany, ¿e wszyscy odczytaj¹
postawienie szopki na miejscu pu-
blicznym jako czytelny znak bli-
skoœci  Wadowic z Watykanem,
oraz wyj¹tkowej czci dla naszego
najwybitniejszego Polaka, który
rozpocz¹³ wielki jubileusz.

Na tym miejscu z wielkim bólem
przypominam sobie sceny zaciêtej
nie¿yczliwoœci pewnych wadowic-
kich Herodów, których pragnieniem
by³o, aby wyci¹æ ten czytelny znak.
A pomys³odawcê oœmieszyæ i przy-
mno¿yæ mu wielu utrapieñ. Z du¿¹
satysfakcj¹ wspominam jak najbli¿-
si s¹siedzi plebanii Urz¹d Miasta
z Pani¹ Burmistrz Ew¹ Filipiak –
broni³o s³usznoœci tego pomys³u: pu-
blicznego œwiadectwa rozpoczêcia
jubileuszu. Po latach Bogu dziêkujê
za to duszpasterskie doœwiadczenie.

Drzwi œwiête postawione w domu
Ojca Œwiêtego w Wadowicach maj¹
dla mieszkañców naszego miasta
niezwyk³¹ wymowê. S¹ niem¹
proœb¹ najwybitniejszego Rodaka do
mieszkañców tej piêknej ziemi nad
Skaw¹: „Proszê was kochani ziom-
kowie byœcie w ¿yciu pamiêtali, ¿e
Jezus Chrystus jest Bram¹. Tylko
dziêki Niemu bêdziemy zbawieni.
Omijaj¹c Go nara¿amy siê na naj-
wiêksze niebezpieczeñstwo – potê-
pienia wiecznego. Tego ryzyka nie
wolno nam podejmowaæ”.

Kszta³towanie cz³owieczeñstwa
16 lutego, jak co miesi¹c, z ks. in-

fu³atem Jakubem Gilem jedziemy
w pielgrzymce do Maryi, Nauczyciel-
ki piêknej mi³oœci, aby uczyæ siê od
Niej ofiarnego oddania Bogu i lu-
dziom. Chrystus przyszed³ nie po to,
aby Mu s³u¿ono, lecz by s³u¿yæ.

Jedziemy przede wszystkim dziê-
kowaæ za Jana Paw³a II. Ju¿ 11. rok.
Wieziemy ze sob¹ bardzo wiele na-
szych spraw codziennych. Trosk,
próœb, podziêkowañ. Jak cierpi¹ce
dziecko mo¿emy przytuliæ siê do Pani
Jasnogórskiej. Kto siê do Niej ucie-


