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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
2. Niedziela Wielkiego Postu

W pe³ni œwiadom powagi

tego aktu, z pe³n¹ wolno-

œci¹ oœwiadczam, ¿e rezy-

gnujê z pos³ugi Biskupa

Rzymu, Nastêpcy Piotra,

powierzonej mi przez kar-

dyna³ów 19 kwietnia 2005

roku, tak ¿e od 28 lutego

2013 roku, od godziny 20,

rzymska stolica, Stolica œw.

Piotra, bêdzie zwolniona

(sede vacante) i bêdzie ko-

nieczne, aby ci, którzy do

tego posiadaj¹ kompeten-

cje, zwo³ali konklawe do

wyboru nowego Papie¿a.

Benedykt XVI

Rozalia Borkowska

godnoœci. Koœció³ trosz-
czy siê o ¿ycie ludzkie,
broni ¿ycia. Odebraæ
¿ycie (aborcja), to jest
wielkie z³o. ̄ ycie powin-

no siê poczynaæ w sposób naturalny.
Filozofia gender – uderzaj¹ca w ro-
dzinê, zwi¹zek osób tej samej p³ci, to
tematy, o których coraz wiêcej siê
mówi. Modlimy siê o poszanowanie
godnoœci i œwiêtoœci ka¿dego ¿ycia
ludzkiego. W tajemnicy Ofiarowania
Pana Jezusa w œwi¹tyni, modlimy siê
o radosne sk³adanie w ofierze na-
szych planów, pragnieñ i ambicji.

Znalezienie Pana Je-
zusa, kiedy to zmartwie-
ni Rodzice odnajduj¹
swoje Dzieciê. Tak wie-
le naszych córek i sy-
nów gubi siê w teraŸniejszoœci, ule-
ga z³udnym obietnicom œwiata. Ro-
dzice maj¹ wyrzuty, ¿e czegoœ nie do-
pe³nili, byli bezsilni, gdzieœ pope³ni-
li b³¹d, zbyt ma³o czasu poœwiêcili
swoim dzieciom. £atwo siê zagubiæ,
ale trudniej odnaleŸæ. Jak¿e du¿o ma³-
¿eñstw zostaje rozdzielonych, kiedy
jedno z rodziców wyje¿d¿a za prac¹.
Prosimy o to, aby cz³owiek umia³ po-
wstawaæ, umia³ zawróciæ i wyrówny-
waæ swoje drogi, radowa³ siê z po-
wodu odnalezienia. cdn

O d c h o d z ê …

W niedzielê 17 lutego w przyko-
œcielnej zbiórce na pomoc kuchni œw.
Brata Alberta zebrano ogó³em
3.018,23 z³. Wszystkim Ofiarodaw-
com sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.

Siostra Antonina

W i e l k a  w d z i ê c z n o œ æ
W naszej bazylice w dni powsze-

dnie o godz. 5.30 doœæ pokaŸna gru-
pa parafian œpiewa Godzinki do
Mêki Pañskiej. Wdziêczni jesteœmy
za udzia³ w tym nabo¿eñstwie pa-
syjnym.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Karol Pacanek, syn S³awomira i Ma³gorzaty

Tytus Tymoteusz Talaga, syn Rafa³a i Katarzyny

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

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze

dla chwa³y Boga i Koœcio³a Powszechnego.
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S³owo na niedzielê

Oto s³owo Pañskie

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI RODZAJU
Rdz 15, 5-12.17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 3, 17 - 4, 1
Chrystus przekszta³ci nasze cia³a
na podobne do swego chwalebnego cia³a

Pan moim œwiat³em i zbawieniem moim.
EWANGELIA: £k 9, 28b-36 Przemienienie Pañskie

Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana
i Jakuba i wyszed³ na górê, aby siê
modliæ. Gdy siê modli³, wygl¹d
Jego twarzy siê odmieni³, a Jego od-
zienie sta³o siê lœni¹co bia³e. A oto
dwóch mê¿ów rozmawia³o z Nim.
Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê
oni w chwale i mówili o Jego ode-
jœciu, którego mia³ dokonaæ w Jero-
zolimie. Tymczasem Piotr i towar-
zysze snem byli zmorzeni. Gdy siê
ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i obyd-
wóch mê¿ów, stoj¹cych przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr

Nie zamykajmy serc na g³os Bo¿ego wo³ania!

Telefony komórkowe s¹ w sta³ym
u¿yciu. Z ich pomoc¹ mo¿emy siê
ze sob¹ kontaktowaæ. Niekiedy jed-
nak zdarza siê nam znaleŸæ w obsza-
rze, gdzie nie ma zasiêgu. Wtedy
podczas rozmowy telefonicznej po-
³¹czenie nagle siê urywa. Dzwoni-
my wówczas raz jeszcze, a jeœli trze-
ba – i po raz trzeci, staraj¹c siê kon-
tynuowaæ przerwany w¹tek. Czasa-
mi bywa te¿ i tak, ¿e wy³¹czamy ko-
mórkê, by nam nie przeszkadza³a. To

s¹ dwie ró¿ne sytuacje, które spra-
wiaj¹, ¿e nie mo¿na siê do nas do-
dzwoniæ.

Taka okolicznoœæ obrazuje ducho-
wy stan cz³owieka, do którego nie-
ustannie chcia³by siê dodzwoniæ sam
Bóg.  Niekiedy to po³¹czenie nie
dochodzi do skutku, gdy¿ warunki
zewnêtrzne nie pozwalaj¹ na nie.
Dzieje siê tak wówczas, gdy ktoœ
¿yje w nieustannym ha³asie, albo
gdy siê wychowuje w œrodowisku,

rzek³ do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, ¿e
tu jesteœmy. Postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza
i jeden dla Eliasza». Nie wiedzia³ bo-
wiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³
zjawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê,
gdy weszli w ob³ok. A z ob³oku ode-
zwa³ siê g³os: «To jest Syn mój wy-
brany, Jego s³uchajcie». W chwili,
gdy odezwa³ siê ten g³os, Jezus znalaz³
siê sam. A oni zachowali milczenie
i w owym czasie nikomu nic nie oz-
najmili o tym, co widzieli.

Pielgrzymka do Serca Koœcio³a cz.I

Wiele siê wydarzy³o od ostatniego
naszego pielgrzymowania. Nie ma
z nami ju¿ œp. Stefanii Pijanowskiej,
która od wielu lat, co miesi¹c klêcza-
³a u stóp Pani Jasnogórskiej. By³a bar-
dzo serdeczna, z ka¿dym porozma-
wia³a wêdruj¹c w czasie jazdy po ca-
³ym autokarze. Podziwialiœmy J¹
wszyscy. Bêdzie nam Jej brakowa³o.
Od 17 lutego bêd¹ na Jasnej Górze
odprawiane te¿ Msze œw. wieczyste,
zamówione przez nasz¹ grupê za Jej
duszê. Modlimy siê za Ni¹, a ks. In-
fu³at wspomina te¿ podczas Mszy œw.

Wielki Post w tym Roku Wiary jest
wyj¹tkowy. 11 lutego br. Ojciec Œwiê-
ty Benedykt XVI wyg³osi³ oœwiad-
czenie o rezygnacji z pos³ugi Bisku-
pa Rzymu. Ks. infu³at Jakub Gil
przypomina nam trochê historii i pro-
wadzi rozwa¿ania ró¿añcowe. Ta
smutna wiadomoœæ spad³a jak grom
z jasnego nieba. „Wspó³pracownicy
prawdy” to has³o z 3 Listu œw. Jana
Aposto³a, towarzyszy³o ju¿ biskupie-
mu powo³aniu Josepha Ratzingera,
wyra¿aj¹ce pragnienie s³u¿by dla
wartoœci, która czêsto obecnie jest
deptana, ale te¿ stanowi przedmiot
pragnieñ wielu ludzkich serc. Sam
mówi³: „poszukiwanie prawdy i dro-
ga przyjêcia prawdy znów sta³y siê
nasz¹ potrzeb¹”. Pragnie pamiêtaæ o
zagubionych owcach, tak¿e tych,
które zagubi³y siê w poszukiwaniu
prawdy.

Papie¿ stawia radykalnie problem
prawdy. Jego mowa jest prosta i zro-
zumia³a. Zaproponowa³, aby mottem
Roku Wiary by³y s³owa: „¯yæ prawd¹
w mi³oœci”. Stwierdzi³: „tylko wtedy,
gdy istnieje prawda, ¿ycie jest boga-
te i piêkne”. Rezygnuje w imiê wiel-
kiej odpowiedzialnoœci, aby coœ nie
zosta³o zaniechane. W swej wielkiej
pokorze mówi: „nie dam rady”. Pa-
trzenie na Jana Paw³a II w chorobie
mog³o byæ bodŸcem do podjêcia ta-
kiej decyzji.

Ró¿añcem omadlamy sprawy Ko-
œcio³a, zawierzaj¹c Go Matce Naj-
œwiêtszej. Bóg przekazuj¹c Maryi ta-
jemnicê narodzenia obdarza J¹ moc¹.
Wiele rodzin otrzymuje od Boga
moc, np. wychowuj¹c niepe³nospraw-
ne dziecko, opiekuj¹c siê ciê¿ko cho-
rymi cz³onkami rodzin. Modlimy siê
za te rodziny. Zawierzamy Maryi
Koœció³, tak czêsto atakowany
w obecnym czasie, zbli¿aj¹ce siê kon-
klawe, nasze sprawy radosne i bole-
sne, które nosimy w sercu.

W Tajemnicy Nawiedzenia, spotka-
nia dwóch kobiet, przysz³ych matek,
które siê wzajemnie umacniaj¹, po-
lecamy matki i synowe, ojców i ziê-
ciów, ich wspólne relacje, aby w na-
szych domach, te spotkania dwóch
pokoleñ by³y radosne i pe³ne zrozu-
mienia. Trzecia tajemnica – Narodze-
nie. Ka¿de ¿ycie jest œwiête, pe³ne

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 25 lutego
  6.00 Œp. Stanis³aw Szymuœ
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. Halina Zmys³owska
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Teresa i W³adys³aw Brandys
18.00 Œp. Zenon Randak

Œp. Janina Piskorz
Wtorek 26 lutego
  6.00 Œp. Maria Stanik
  6.45 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Wojciech Miarka
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. Jaros³aw Seremet
18.00 Œp. Krystyna Knapik

Œp. Stanis³awa Kalamus
Œroda 27 lutego
  6.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹

o dalsz¹ opiekê dla Walburga Ackerman
  6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30 Œp. Janina Piskorz
  8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo

B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz

12.00 Œp. W³adys³aw i Cecylia Dyduch,
córka Marianna, synowie: Bronis³aw,
Franciszek, Stefan, Boles³aw, Józef

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Stefan Garlacz - 2 r.œm.
Œp. Emil ̄ aba
Œp. Zofia Tatar - 4 r.œm. i syn Józef
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Julia Kulig
Œp. Zbigniew Wójcik
Œp. Stanis³awa Kalamus

Czwartek 28 lutego
  6.00 Dziêkczynna w 80r. urodzin Kazimierza Grzyba
  6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê MB i b³. Jana

Paw³a II dla rodziny Mc Carthy
  7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  8.00 Œp. Janina Chowaniec
12.00 Œp. Stefania Chmiel
18.00 Œp. Jaros³aw Seremet

Œp. Stanis³awa Kalamus
Pi¹tek 01 marca
  6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
  6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30 Œp. Karolina Polus - 23 r.œm.
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu
12.00 Œp. Maria Ziaja i Franciszek, za dusze

w czyœæcu cierpi¹ce, Agnieszka, Sylwester
i jego dwa bracia Goryl

16.30 Œp. Maria Stanik
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

W 40 r. œlubu Ryszarda i Stanis³awy WoŸny
o b³. Bo¿e i zdrowie

Sobota 02 marca
  6.00 Œp. Stanis³awa Kalamus
  6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
  7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

O b³. Bo¿e i zdrowie dla Brygidki w 1 r.urodzin
aby wzrasta³a w œwiêtoœci

   8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,
o b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej

12.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹
kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Józefa Sordyl
Œp. W³adys³aw Brañka, Roman syn

Niedziela 03 marca
  6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Józef Witek - 15 r.œm.
 9.00 Œp. Jan Medoñ - 9 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Eleonora Pekala - 6 r.œm., m¹¿ Stefan
10.30 Œp. Kazimierz Sat³awa z rodzicami
12.00 Œp. Janina Stawowy - 5 r.œm.
13.30 Chrzty
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstaw. b³. Jana

Paw³a II i MBNP o potrzebne ³aski dla
Ireny i Zdzis³awa z okazji 40 lat ma³¿eñstwa

2. Niedziela Wielkiego Postu - 24 lutego 2013

Intencje mszalne:

ks. Proboszcz

(ci¹g dalszy na str. 4)

które roztacza swoisty parasol obron-
ny i nie pozwala, aby sygna³y od
Boga dociera³y do cz³owieka. Cz³o-
wiek ¿yje wówczas jakby poza zasiê-
giem Pana Boga. Druga sytuacja jest
jeszcze gorsza. Polega na tym, ¿e ktoœ
œwiadomie wy³¹cza telefon i nie chce,
aby Pan Bóg mu przeszkadza³.

Bóg nieustannie wysy³a swoje
sygna³y do cz³owieka. Jego zasiêg
nadawczy jest globalny, wszech-
œwiatowy, kosmiczny. I nawet je-
œli nasza wiêŸ z Bogiem zosta³a ze-
rwana, to w³aœnie On dobry Bóg,
który kocha nas bezwarunkowo jest
gotów kontaktowaæ siê z nami po-
nownie. Aby znów wyraŸnie us³y-
szeæ Jego g³os musimy byæ gotowi
ponownie siê do Niego zbli¿yæ i
stopniowo wyeliminowaæ rzeczy
zak³ócaj¹ce nasz¹ ³¹cznoœæ.

Moj¿esz by³ Bo¿ym PrzekaŸni-
kiem, który przekaza³ Narodowi Wy-

branemu Bo¿e Przykazania. Te przy-
kazania s¹ niezmiennie przekazywa-
ne w Piœmie Œwiêtym i nauce Ko-
œcio³a. S¹ to uniwersalne przekazy dla
ka¿dego cz³owieka i ka¿dej spo³ecz-
noœci. Podobne jest orêdzie Jezusa
wzywaj¹ce do okazywania pomocy
bliŸniemu. Takim Bo¿ym PrzekaŸni-
kiem dla nas by³ B³ogos³awiony Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II, który mówi³ i za-
chêca³, abyœmy nigdy nie zamykali
naszych serc i umys³ów na g³os Bo-
¿ego wo³ania. Wci¹¿ pamiêtamy Jego
s³owa: „Otwórzcie drzwi Chrystuso-
wi! Nie zamykajcie serc na g³os Jego
wo³ania! B¹dŸcie wierni Jego naucza-
niu, które wyp³ywa z mi³oœci!”

Módlmy siê w czasie tegoroczne-
go Wielkiego Postu, w Roku Wiary,
o otwartoœæ naszych serc na „g³os
Bo¿ego wo³ania”.

1. Pamiêtajmy w tych dniach o mo-
dlitwie w intencji ustêpuj¹cego papie-
¿a Benedykta XVI. Polecajmy Mi³o-
sierdziu Bo¿emu wybór nowego Na-
stêpcy œw. Piotra.

2. Zgodnie z zapowiedzi¹, 04 mar-
ca – w dniu Imienin – zostanie po-
œwiêcona tablica pami¹tkowa wyra-
¿aj¹ca wdziêcznoœæ za pos³ugê ka-
p³añsk¹ w naszej parafii by³emu pro-
boszczowi, ks. inf. Kazimierzowi
Suderowi. Osoby, które maj¹ ¿ycze-

nie w³¹czyæ siê w fundacjê tej pa-
mi¹tkowej tablicy, mog¹ dzisiaj z³o-
¿yæ do puszek dobrowoln¹ ofiarê.
Bêdzie to wyraz naszej wdziêczno-
œci wyra¿onej równie¿ w dniu po-
grzebu ks. Infu³ata.

3. W czwartek po Mszy œw. za-
praszamy na Nowennê do b³. Jana
Paw³a II, podczas której modlimy siê
w intencji naszych rodzin.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

4. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii
Œw. wynagradzaj¹cej. Spowiadamy
od godz. 6.00 do 12.30 i od 15.30
do 18.00. Dla dzieci szkolnych
w tym dniu wyj¹tkowo Droga Krzy-
¿owa o godz. 16.00, a po niej Msza
Œw. o godz. 16.30. W pierwszy pi¹-
tek kancelaria parafialna nieczynna.

5. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, któ-
rzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Nie-
pokalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.

6. W sobotê 2 marca zapraszamy
na Mszê œw. wieczorn¹ w intencji
kanonizacji b³. Jana Paw³a II.
O godz. 17.30 rozpoczniemy Wie-
czór Jana Paw³a II. Po Mszy œw. bê-
dzie okazja do wspólnej modlitwy
przed relikwiami naszego Rodaka,
po czym rozpoczniemy procesjê
przed pomnik b³. Jana Paw³a II,
gdzie odœpiewamy Apel Jasnogórski
w intencji naszego Miasta. Na zakoñ-
czenie bêdzie udzielone b³ogos³a-
wieñstwo relikwiami Papie¿a Pola-
ka. Podczas nabo¿eñstwa zostanie
z³o¿ona w kaplicy papieskiej Figura
Matki Bo¿ej przywieziona z Fatimy.

7. W nastêpn¹ niedzielê na
Mszê œw. o godz. 9.00 zaprasza-
my m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê

do bierzmowania wraz z rodzica-
mi. Po Mszy œw. odbêdzie siê spo-
tkanie organizacyjne.

8. W niedzielê o godz. 15.00 za-
praszamy do Kina Centrum w Wa-
dowicach na projekcjê filmu: „Œwiêta
z s¹siedztwa”. Film przybli¿a feno-
men polskiego kultu i sylwetkê œw.
Joanny Beretty Molli - ostatniej ko-
biety kanonizowanej przez papie¿a
Jana Paw³a II. „Œwiêta z s¹siedztwa”
to pierwszy polski dokument z nie-
zwyk³ymi zdjêciami dokumentalny-
mi i fabularyzowanymi scenami
z ¿ycia œwiêtej, której historia zmie-
ni³a spojrzenie na mi³oœæ miêdzy
dwojgiem ludzi oraz macierzyñstwo.
Na film zapraszamy m³odzie¿, zako-
chanych oraz ca³e rodziny. Po pro-
jekcji zaplanowana jest rozmowa
z autorami filmu. Wstêp wolny.

9. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi. W na-
szej bazylice codziennie po mszy œw.
o godz. 7.30 litania do œw. Józefa.

N iepopularna decyzja

Papie¿ Benedykt XVI wci¹¿ zna-
ny by³ i jest z odwa¿nych, choæ
czêsto niepopularnych pos taw
i decyzji. Z powodu twardych za-
sad i nieustêpliwych wyroków
w przesz³oœci okreœlano Go jako
pancernego kardyna³a.

Takiego potrzebowa³, jako najbli¿-
szego wspó³pracownika, b³og. Jan
Pawe³ II. Pozna³ Go jako m³odego
kap³ana na Soborze Watykañskim II.
Zwróci³ uwagê biskupów, gdy¿ by³
bardzo m¹drym i odwa¿nym doradc¹
ks. kardyna³a Josepha Richarda
Frings’a. Da³ siê poznaæ jako têga
g³owa i wielkie serce.

Podczas pontyfikatu B³ogos³awio-
nego Papie¿a z Wadowic odpowie-
dzialny by³ za nieskazitelny przekaz
wspó³czesnemu pokoleniu doktryny
katolickiej. Nie zra¿a³ siê najrozma-
itszymi inwektywami, którymi obsy-
pywali Go wrogowie. Uparcie ora³,
niezmordowanie sia³.

Takim by³ te¿ Sternikiem £odzi
œw. Piotra. Cechuje Go niebywa³a
wra¿liwoœæ na prawdê i fa³sz. Nie

ogl¹da siê na wzglêdy ludzkie. Tak
jak w pierwszych wiekach Aposto³
narodów œw. Pawe³, który pragn¹³
nie ludziom, ale Bogu siê podobaæ
– tak Aposto³ pocz¹tków III Tysi¹c-
lecia wszystko czyni³, by Chrystus
przez wspó³czesnych by³ poznany
i kochany.

Dla mnie – starszego kap³ana, de-
cyzja o ust¹pieniu z urzêdu Papie¿a
jest bolesna. S³yszê g³osy parafian,
¿e jest niezrozumia³a. Wpisuje siê
jednak w ca³okszta³t tego bardzo
trudnego pontyfikatu.

Smutna jest dla mnie ta decyzja,
gdy¿ odbieram j¹ jako wyraz ogrom-
nego osamotnienia. Zabrak³o Ojcu
Œwiêtemu si³. Mo¿e nie znalaz³ wokó³
siebie mocnego oparcia. Na tym tle
tym bardziej doceniam by³ego Sekre-
tarza, a obecnego kardyna³a Stani-
s³awa Dziwisza. By³ wielk¹ podpor¹
dla s³abn¹cego B³ogos³awionego.
Doceniam wszystkich bliskich po-
przedniego Ojca Œwiêtego, gdy¿ byli
oni umocnieniem si³ udrêczonego
chorobami Papie¿a.

Dziêkujê Bogu, ¿e daje nam na
starsze lata do naœladowania dwa
wzorce. Jeden wytrwa³oœci do koñ-
ca podjêtemu krzy¿owi. Drugi nie-
zwyk³ej pokory, która nie wstydzi siê
publicznie przyznaæ „muszê zrezy-
gnowaæ bo nie podo³am podjêtym
obowi¹zkom”. Obydwie postawy s¹
heroiczne. S¹ ewangeliczn¹ odpo-
wiedzi¹ ludzkiej s³aboœci z umacnia-
j¹c¹ Bo¿¹ ³ask¹.

10. Zachêcamy naszych parafian
do lektury Pisma Œwiêtego, dobrej
ksi¹¿ki, katolickiej prasy.

11. W tym tygodniu z naszej
wspólnoty odeszli: Œp. Maria Paster-
nak, Anna Biegun. Wieczny odpo-
czynek racz im daæ Panie, a œwia-
t³oœæ wiekuista niechaj im œwieci.
Amen.


