Per crucem ad lucem
25 marca 2012 roku z ks. infu³atem Jakubem Gilem
wybraliœmy siê do Salezjan, do parafii Matki Bo¿ej
Wspomo¿enia Wiernych w Oœwiêcimiu, aby obejrzeæ
Misterium Mêki Pañskiej. Re¿yserem przedstawienia by³ ks. Marek D¹bek SDB, proboszcz i kustosz Sanktuarium, który gra³ tez
postaæ Pi³ata. Misterium sk³ada³o siê
z piêciu czêœci odnosz¹cych siê do wydarzeñ znanych z kart
Ewangelii.
Aktorzy – amatorzy, którzy odgrywali
postacie: Jezusa, aposto³ów, kap³anów,
¿o³nierzy, ¯ydów robili to z wielkim zaanga¿owaniem
i przejêciem. Na podkreœlenie zas³uguje
œpiew chóru mêskiego, gra orkiestry pod
dyrekcj¹
mgr
Agnieszki Kozie³,
które by³y ubogaceniem Misterium.
Symboliczne obrazy przypominaj¹ce
wydarzenia rozgrywaj¹ce siê ponad dwa
tysi¹ce lat temu, zakoñczone radosnym
Alleluja, wywar³y na
nas du¿e wra¿enie.
Maria Zadora
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Niedziela
Zmartwychwstania Pañskiego
Szanowni Pañstwo
Drodzy Pielgrzymi
Parafianie, Mieszkañcy Wadowic

Z radosnym Wielkanocnym
Alleluja
Zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy
oraz Bo¿ego B³ogos³awieñstwa.
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus
przez wstawiennictwo
B³ogos³awionego Jana Paw³a II
wnosi w codzienne ¿ycie:
wiarê przenosz¹c¹ góry,
mi³oœæ silniejsz¹ ni¿ œmieræ
oraz nadziejê wielkanocnego
poranka.
Szczêœæ Bo¿e
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
wraz z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami
Wadowice – Wielkanoc 2012

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW APO- DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
STOLSKICH
Dz 10, 34a. 37-43
Œwiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

ŒW.PAW£A AP DO KOLOSAN:
Kol 3, 1-4
D¹¿cie tam, gdzie jest Chrystus

Chrystus zosta³ ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze œwiêto w Panu

EWANGELIA:

J 20, 1-9 Aposto³owie przy grobie Zmartwychwsta³ego
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o
ciemno, Maria Magdalena uda³a siê
do grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty od grobu. Pobieg³a wiêc i przyby³a do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus mi³owa³,
i rzek³a do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono.Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi
uczeñ i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³ Piotra i przybieg³ pierwszy
do grobu. A kiedy siê nachyli³, zo-

baczy³ le¿¹ce p³ótna, jednak¿e nie
wszed³ do œrodka. Nadszed³ potem
tak¿e Szymon Piotr, id¹cy za nim.
Wszed³ on do wnêtrza grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która
by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹ nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu. Wtedy
wszed³ do wnêtrza tak¿e i ów drugi
uczeñ, który przyby³ pierwszy do
grobu. Ujrza³ i uwierzy³. Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, ¿e On ma powstaæ
z martwych.
Oto s³owo Pañskie

G³osy zwyciêstwa...
Dziœ jesteœmy œwiadkami wybuchu
radoœci ze zwyciêstwa CHRYSTUSA
nad œmierci¹. Liturgia Paschy jest
sercem roku. Ka¿da niedziela jest
Pasch¹. Ka¿dy dzieñ jest niedziel¹,
jeœ: uczestniczymy w Eucharystii. Jest
twoim zwyciêstwem i twoj¹ radoœci¹.
Jeœl przezwyciê¿ysz pychê, przezwyciê¿ysz grzech, który jest œmierci¹

duszy. Ka¿dego dnia ciesz¹ siê anio³owie w niebie z naszego nawrócenia. Z naszego zmartwychwstania.
Zerwania z grzechem.
Musisz pamiêtaæ, ¿e nie jesteœ sam.
Bóg jest przy tobie. Nie bój siê. Najwa¿niejsze w twoim ¿yciu jest zmartwychwstanie z grzechu.
Ks. St. Gorgol
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na Apelu prowadzonym przez
o. Szymona Stefanowicza – paulina. Tematem rozwa¿ania jest Chrystusowa mêka.
To pielgrzymowanie na Jasn¹ Górê,
to te¿ nasza droga krzy¿owa. Ogarniamy modlitw¹ wszystkich chorych
i cierpi¹cych oraz ich opiekunów.
Prosimy Maryjê, za wstawiennictwem
b³ogos³awionego Jana Paw³a II, aby
wyprasza³a dla nich u Boga potrzebne si³y i dodawa³a otuchy.
Ksi¹dz Infu³at obdarowuje pielgrzymów – marcowych solenizantów
ksi¹¿kami, zaœ wszystkim sk³ada
¿yczenia wielkanocne, aby ka¿dy cieszy³ siê zdrowiem, domem, rodzin¹,
prac¹. Aby Bóg da³ nam ³askê czerpania radoœci z ¿ycia. My odwzajemniamy te ¿yczenia, dziêkuj¹c ¿e jest
z nami, ¿e podejmuje ten trud wspólnego pielgrzymowania.
„Alleluja, bij¹ dzwony, g³osz¹c
w œwiata wszystkie strony, ¿e Zmartwychwsta³ Pan. Alleluja”. Do zobaczenia 16 kwietnia. Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

œcijan. Wzrasta niechêæ i nienawiœæ
do Koœcio³a. Jesteœmy œwiadkami
wzmagaj¹cego siê biczowania Koœcio³a w naszym kraju. Zauwa¿amy
fale wyœmiewania siê z ludzi wierz¹cych. Panuje moda na rzucanie potwarzy, po których nawet po oczyszczeniu zostaje pewna doza nieufnoœci. Koœció³ cierniem koronowany.
Koœció³ prze¿ywa cierpienie, bo kocha cz³owieka. Broni¹c trwa³oœci rodziny, broni¹c prawdy, ¿e ka¿de
¿ycie jest œwiête, jest za to wyszydzany. Broni¹c sprawiedliwoœci i bior¹c w obronê cz³owieka przed wyzyskiem staje siê niepopularny. Koœció³ wspó³czesny na ró¿ny sposób
jest ukrzy¿owany. Modlimy siê o to,
abyœmy nie dok³adali myœli, serca
i rêki do czyjegoœ cierpienia.
Jak zawsze w ten dzieñ spotykamy siê o 20.00 przed Cudownym
Obliczem Maryi, aby poleciæ Jej
nasze troski. Po niej pozostajemy

Zapraszamy na pielgrzymki:
a. £agiewniki na œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego w niedzielê 15 kwietnia. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt przejazdu 17 z³.
b. Apel Jasnogórski – Czêstochowa, poniedzia³ek 16 kwietnia. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 32 z³.
c. Wilno i sanktuaria pó³nocno-wschodniej Polski od 27 do 29 kwietnia. Koszt
450 z³. Spotkanie dla pielgrzymów do Wilna bêdzie we wtorek 24 kwietnia
o godz. 18.00 w Klubie Pod Plebani¹
d. Poznañ i Licheñ w dniach 19 i 20 maja. Wyjazd godz. 6.00. Koszt przejazdu 160 z³.
e. Pielgrzymka do W³och od 15 czerwca do 22 czerwca. Koszt 1.390 z³.
Szczegó³y pielgrzymek i zapisy w kancelarii parafii.
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 9 kwietnia
Poniedzia³ek Wielkanocny
6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
7.30 Œp. Stanis³awa Wcis³o - 14 r. œm.
Œp. Jan Ciep³y
9.00 Œp. Dominika Œwiat³oñ - 4 r. œm.
Józef m¹¿, Jan syn
10.00 Roków: O b³og. Bo¿e dla Nikoli - 1 r. ur.
10.30 Œp. Antoni Ortman - 5 r. œm.
12.00 65. rocznica Kap³añstwa ks. Infu³ata
Kazimierza Sudera
Dziêkczynna za 30 lat ma³¿eñstwa
Ma³gorzaty i Paw³a z proœb¹
o dalsze b³og. Bo¿e
13.15 Œp. Ryszard Jakubik - 23 r. œm.
18.00 Œp. Stanis³aw Chrapusta - 29 r. œm.
Wtorek 10 kwietnia
6.00 Œp. Jan, Krystyna, Bogdan, Honorata
Malinowscy
Sp. Anna Byrska
6.45 Œp. Czes³aw Romanowski
7.30 Œp. Jan Ochman
8.00 Œp. Teresa Czuba
12.00 Œp. Franciszek Ziaja, Maria ¿ona
misjonarze i misjonarki, dusze w czyœæcu
18.00 Œp. Czes³aw Wolanin - 4 r. œm.
Œp. Aniela, Stanis³aw Schabowicz
Œp. Ludwik i Honorata Kowalczyk
Œroda 11 kwietnia
6.00 Œp. Jan Brukwicki - 14 r. œm.
6.45 Œp. Jan Ochman
7.30 Œp. Józefa Kosek
8.00 Œp. Antonina Przybylska
12.00 Œp. Teresa Czuba
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O uzdrowienie Magdaleny
Dziêkczynna o b³og. Bo¿e Anny i Aleksandra
Dorociñskich w 30 r. œlubu
Dziêkczynna o b³og. Bo¿e Beaty i Zygmunta
w 15r. œlubu i ca³ej rodziny
O zdrowie dla Joanny w 80 r. ur.
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennictwem NMP i b³og. Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Anna Byrska
Œp. Stefania Mnich
Œp. Maria Œwiêch
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Œp. Zofia Stopa
Œp. Jan Mrugacz
Œp. Maria Rajda
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Stanis³aw £opatecki
Sp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
Œp. W³adys³awa Pustelnik - 15 r. œm.
Œp. Tadeusz Baca
Œp. Franciszek Paw³owski - 11 r. œm.
Józefa ¿ona, Halina Paw³owska
Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Olga Pitu³ej
Czwartek 12 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Sp. Tadeusz Baca
6.45 Œp. Jan Ochman
7.30 Œp. Franciszek W¹drzyk
8.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
12.00 Œp. Czes³w Romanowski
18.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek
Œp. Józefa Kie³taczyñska
Pi¹tek 13 kwietnia
6.00 Œp. Tadeusz Baca
6.45 Œp. Jan Ochman
7.30 Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Anna Byrska
8.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
12.00 Œp. Maria Kasprzycka i jej rodzice
18.00 Œp. Maria Œwiêch
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Jerzy, Krzysztof Nosak - 2 r. œm.
Sobota 14 kwietnia
6.00 Œp. Czes³aw Romanowski
6.45 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Tadeusza - 60 r. ur.
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
NMP dla Mateusza i £ukasza
8.00 Œp. Jan Ochman
12.00 O Bo¿e b³. dla ¿ywych i radoœæ ¿ycia wiecznego
dla zmar³ych cz³onkiñ KSK i Stowarzysz. S³ug
¯eñskich œw. Zyty w Wadowicach
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Podziêkowanie z proœb¹ o zdrowie i b³og. Bo¿e
Urszuli i Boles³awa Pieczara- 35 r. œlub
Niedziela 15 kwietnia
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ
9.00 Œp. Jan Medoñ
10.00 Roków:
10.30 Œp. Jadwiga, Izydor ¯ukowski
12.00 Œp. Antoni Fr¹czek
13.15 Roczki
O zdrowie i bl. Bo¿e dla Aleksandry
Drabek -18 r.ur.
18.00 Œp. Teresa Jucha

OG£OSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego - 08 kwietnia 2012
1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwychwstanie Chrystusa. Zmartwychwsta³y Pan mówi dziœ do ka¿dego z nas:
„Przestañ siê lêkaæ! Jam jest Pierwszy, Ostatni i ¯yj¹cy. By³em umar³y,
a oto znów ¿yjê. Zaufaj Bogu, który
bogaty jest w mi³osierdzie. Jest
z Tob¹ Chrystus, niezawodny Dawca nadziei!” Te s³owa Ojca œw. Jana
Paw³a II s¹ naszymi ¿yczeniami dla
parafian i goœci.
2. W naszej bazylice w niedziele
i œwiêta s¹ Nieszpory na pó³ godziny przed wieczorn¹ Msz¹ Œw.
3. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych. Porz¹dek mszy œw. jak
w ka¿d¹ niedzielê. Sk³adka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski
Jana Paw³a II w Krakowie.

4. Przysz³a niedziela 15 kwietnia
jest Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
5. Majowe przygotowanie narzeczonych w Bazylice Ofiarowania
NMP bêdzie w sobotê 5 i 12 maja
o godz. 16.00, oraz w niedzielê 6
i 13 maja godz. 9.00.
6. Zachêcamy wiernych do nabywania prasy katolickiej, do ogl¹dania
programów telewizyjnych o tematyce religijnej.
7. Na nadchodz¹ce dni wszystkim
Parafianom ¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Polecamy
opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy - 09 kwietnia 2012
II Dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
1. Przez ca³y tydzieñ chcemy
braæ udzia³ w nowennie do Mi³osierdzia Bo¿ego, któr¹ odprawiamy o godz. 15.00.

3. W pi¹tek z racji Uroczystej
Oktawy Zmartwychwstania Pañskiego jest dyspensa od spo¿ywania pokarmów miêsnych.

2. Biskupi zachêcaj¹, abyœmy nadchodz¹cy tydzieñ – Tydzieñ Wielkiej Oktawy Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego – nazywany dawniej
Tygodniem Bia³ym, prze¿yli przy
wy³¹czonych telewizorach i komputerach. Jest to próba uwalniania
siê od uzale¿nienia telewizyjnokomputerowego.

4. Uroczystoœæ Pierwszej Komunii
Œw. odbêdzie siê w naszej parafii 6 maja
na mszach œw. o godz. 10:30, 12:00.
6. Parafia nasza organizuje kolonie
nad morzem w Sopocie dla dzieci
i m³odzie¿y w terminie od 13 – 27
lipca. Szczegó³y podane s¹ na afiszach przykoœcielnych.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Wielki Jubileusz w najwiêksze Œwiêta
Triduum Paschale, czyli trzy œwiête dni paschalne – licz¹c od Wielkiego Czwartku wieczorem do wieczoru Niedzieli Wielkanocnej – s¹
najwiêkszymi uroczystoœciami Koœcio³a katolickiego. Treœci¹ ich jest
dokonane przez Jezusa Chrystusa,
jako Najwy¿szego kap³ana, dzie³o
odkupienia. Przez krzy¿ow¹ ofiarê
Chrystus pojedna³ ludzkoœæ z Ojcem
Niebieskim.
W takiej scenerii Wielkanocnej
uczcimy w drugi dzieñ Œwiat Wielkanocy, na mszy œw. o godz. 12.00,
65 lat kap³añstwa oraz 90 lat ¿ycia
ks. infu³ata Kazimierza Sudera. Urodzony w 1922 roku, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w Katedrze wawelskiej w Wielk¹ Sobotê 5 kwietnia
1947 roku z r¹k ks. kard. Adama
Sapiehy.
Nasz ks. Infu³at, jako wikariusz
rozpocz¹³ pracê duszpastersk¹
w £apanowie. Stamt¹d przeszed³ do
¯ywca. Nastêpnie podj¹³ pracê duszpastersk¹ w Chrzanowie. Stamt¹d
zosta³ skierowany do Katedry wawelskiej. Dalej do œw. Anny w Krakowie. Ju¿ jako proboszcz duszpasterzowa³ w Wilkowicach. Przez kilka lat by³ wsparciem dla ks. bpa
Jana Pietraszki u œw. Anny w Krakowie. Kiedy w Wadowicach trzeba by³o przydzieliæ odpowiedzialnego kap³ana, gdy¿ ks. infu³at
Edward Zacher coraz bardziej zaniemóg³ – ks. kard. Franciszek Macharski 25 czerwca 1984 roku zamianowa³ go administratorem, a 8 wrze-
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œnia tego¿ roku zosta³ wadowickim
proboszczem. By³ nim do 7 lutego
1998 roku. Przez 14 lat gorliwej pracy na niwie koœcielnej, a tak¿e i spo³ecznej pozostawi³ po sobie pamiêæ
œwiêtego kap³ana. Jego œwiêtoœæ wyra¿a³a siê na ziemi wadowickiej niezwyk³¹ pobo¿noœci¹ i wielkim szacunkiem do ka¿dego cz³owieka.
Dziêki jego szerokiemu spojrzeniu
zosta³y wydzielone z macierzystej
parafii dwie nowe parafie: œw. Piotra, oraz Tomice. Ogromnie przys³u¿y³ siê, aby parafia Ofiarowania NMP
wspiera³a finansowo, a tak¿e ludzk¹
prac¹, powstaj¹cy koœció³ œw. Piotra
i œw. Joachima i Anny w Tomicach.
Ofiarowane pieni¹dze przekazywa³
na nowopowstaj¹ce parafie. Odznacza³ siê niezwyk³¹ delikatnoœci¹
i uprzejmoœci¹. Dziêki starannoœci
ks. Infu³ata Sudera, a tak¿e wielkiej
przyjaŸni z Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II nasz koœció³ zosta³ wyniesiony do godnoœci Bazyliki Mniejszej. Choæ nie mia³ specjalnych œrodków finansowych, gdy¿ te co by³y –
poch³ania³y nowe parafie – to jednak
w Bazylice odremontowa³ prezbiterium wraz z o³tarzem soborowym,
ambonk¹ i o³tarzem g³ównym. Zakupi³ nowe tabernakulum. Po³¹czy³
dwie boczne kaplice: œw. Krzy¿a oraz
œw. Rodziny z prezbiterium. Dziêki
jego starannoœci powsta³a piêkna
krata przedzielaj¹ca kaplicê Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy od reszty koœcio³a. Wiele równie¿ remontów dokona³ na plebanii.

Te prace gospodarcze by³y jakby
na marginesie jego wielkiej pracy
duszpasterskiej. Kocha³ konfesjona³
i ambonê. Ks. Infu³at sprawi³, ¿e
bazylika wadowicka sta³a siê konfesjona³em dla ca³ego naszego regionu. By³ zakochany w Najœwiêtszym
Sakramencie oraz w Matce Najœwiêtszej. Troska o ³¹cznoœæ Wadowic
z Watykanem, kierowanym przez
naszego Najwiêkszego Rodaka, by³a
jego naczelnym zadaniem.

Jest to kap³an niezwykle pokorny
i bardzo wierny swoim przyjaŸniom.
Stara siê podtrzymywaæ swoje zwi¹zki z miejscami i osobami.
Zdajê sobie sprawê, ¿e w swej nieudolnoœci w pe³ni nie przedstawi³em
piêkna duchowego ks. infu³ata Kazimierza Sudera. Tym wiêksz¹ mam dla
Ksiêdza Infu³ata czeœæ.
ks. Infu³at

Podporo rodzin – módl siê za nami!
Jak co miesi¹c, 16 marca pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski. Zauwa¿amy, ¿e Jej obraz ukoronowany jest koronami poœwiêconymi stygn¹c¹ rêk¹ Jana Paw³a II. Dziêkujemy Maryi za Jana Paw³a, za Jego
beatyfikacjê, a prosimy o rych³¹ kanonizacjê. Ta marcowa pielgrzymka poœwiêcona jest œw. Józefowi
i Janowi Paw³owi II. Ks.Infu³at przybli¿a nam postaæ œwiêtego i wprowadza w g³êbokie rozwa¿ania bolesnych tajemnic ró¿añca.
Œw. Józef, jako wzór pos³uszeñstwa Bogu, oddany woli Bo¿ej, patron rodzin chrzeœcijañskich, ojców,
robotników, ubogich, pracuj¹cych
i kap³anów. Cz³owiek wiary i modlitwy, wzór postawy mê¿czyzny wobec dziecka, mi³oœci i poczucia bezpieczeñstwa. Przypomina, ¿e nie ma
mi³oœci ma³¿eñskiej bez mi³oœci rodzicielskiej. Mówi te¿ o sensie modlitwy wstawienniczej. Bóg wys³uchuje wszystkie nasze modlitwy, ale
nie zawsze je spe³nia. W uroczy-

stoœæ Zwiastowania Pañskiego obchodzimy Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia. Jan
Pawe³ II powiedzia³: „I ¿yczê sobie
i modlê siê, a¿eby rodzina polska dawa³a ¿ycie, ¿eby by³a wierna œwiêtemu prawu ¿ycia”.
Ka¿dy mo¿e podj¹æ siê „Duchowej
Adopcji Dziecka Poczêtego zagro¿onego zag³ad¹”. Jest to osobista modlitwa o ocalenie ¿ycia dziecka zagro¿onego zabiciem w ³onie matki, trwaj¹ca przez 9 miesiêcy. To codzienne
odmawianie jednej tajemnicy ró¿añca i specjalnej modlitwy w intencji
dziecka i jego rodziców, aby to dziecko mog³o siê urodziæ.
Odmawiaj¹c ró¿aniec dziêkujemy
Bogu za odkupienie. Cen¹ naszego
zbawienia to mêka, œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dziêkujemy za ludzi, którzy pokazuj¹
wiernoœæ Chrystusowi w krañcowych
sytuacjach nie zapieraj¹ siê wiary.
Obserwujemy w krajach muzu³mañskich ogromne przeœladowanie chrze-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

