(ci¹g dalszy ze str. 7)

ku jedenaœcie Sióstr Nazaretanek z³o¿y³o ofiarê
¿ycia, prosz¹c w zamian
Boga o uwolnienie aresztowanych ojców rodzin.
Siostry rozstrzelano – aresztowani
wrócili do rodzin. Przez ostatnie lata
toczy³ siê proces beatyfikacyjny
Sióstr z Nowogródka.
5 marca 2000 roku papie¿ Jan Pawe³ II
beatyfikowa³ S.M. Stellê i 10 wspó³sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu. Obecnie trwa równie¿ proces beatyfikacyjny jedynej ocala³ej z tej œwiêtej wspólnoty siostry – S³ugi Bo¿ej s. Ma³gorzaty Banaœ pochodz¹cej z Kleczy.
Siostry swoje misje realizuj¹ na
4 kontynentach, w 12 krajach œwiata
(Polska, Stany Zjednoczone, Rosja,
Bia³oruœ, Ukraina, Kazachstan, Australia, Filipiny, Francja, Italia, Anglia,
Izrael). W Polsce Siostry mieszkaj¹
w 80 wspólnotach podzielonych administracyjnie na dwie prowincje: krakowsk¹ i warszawsk¹..
My dziœ goœcimy w centrum prowincji krakowskiej przy ul. Nazaretañskiej. Po piêknej i bardzo przystêpnej prelekcji s. Kariny odmawiamy
litaniê do œw. Rodziny i odmawiamy
modlitwê, któr¹ codziennie odmawiaj¹ Siostry Nazaretanki.

Mamy te¿ mo¿liwoœæ
uca³owania relikwii b³.
Franciszki Siedliskiej –
za³o¿ycielki Zgromadzenia. Pobyt w Zgromadzeniu uzmys³owi³ nam, ¿e ¿ycie zakonne to modlitwa po³¹czona z niesieniem
pomocy wszystkim potrzebuj¹cym.
Drugim miejscem pielgrzymowania
jest Œwiatowe Centrum Mi³osierdzia
w £agiewnikach. W kaplicy œw. Siostry Faustyny przed obrazem Aposto³ki
Bo¿ego Mi³osierdzia uczestniczymy
we mszy œw. Odprawianej przez ks.
Inf. Jakuba Gila. W homilii ks. Infu³at
mówi, ¿e przysz³o nam ¿yæ w ciekawych czasach. Dziêki naszemu Rodakowi bl. Janowi Paw³owi II by³o blisko nam z Wadowic do Watykanu.
Jego nastêpca papie¿ Benedykt XVI
zapragn¹³ nawiedziæ miejsce urodzenia swego poprzednika. W kaplicy
Wieczystej Adoracji przed „Ogniem
mi³osierdzia” dziêkujemy za 27 lat
pontyfikatu bl. Jana Paw³a II i 8 lat pontyfikatu Benedykta XVI. Jesteœmy
wdziêczni Papie¿owi za proces beatyfikacyjny uwieñczony wyniesieniem
do chwa³y o³tarzy naszego rodaka
Jana Paw³a II.
Polecamy Jezusowi Mi³osiernemu
wszystkie nasze sprawy, z którymi
pielgrzymujemy. W drodze powrotnej do Wadowic odmawiamy Bolesn¹ czêœæ Ró¿añca, œpiewamy pieœni wielkopostne.
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Papie¿ Benedykt XVI og³osi³
œwiêtymi 45 osób z 20 krajów.
Z jego upowa¿nienia odby³o siê
116 obrzêdów beatyfikacji, które
da³y Koœcio³owi 870 nowych b³ogos³awionych. Trzy spoœród
oœmiu lat jego pos³ugi mia³y
szczególny charakter. By³y to: Rok
œw. Paw³a, Rok Kap³añski i obecnie prze¿ywany Rok Wiary. Benedykt XVI da³ nam trzy encykliki:
o mi³oœci, o nadziei oraz o rozwoju

Maria Zadora

cz³owieka oraz spo³eczeñstwa
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w prawdzie i mi³oœci. Odby³ 24 zagraniczne pielgrzymki.

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO
JOZUEGO:

LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KO2 Kor 5, 17-21
RYNTIAN:
Bóg pojedna³ nas z sob¹ w Chrystusie

Joz 5, 9a.10-12

Naród wybrany obchodzi pierwsz¹ Paschê
w Ziemi Obiecanej

Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

EWANGELIA: £k 15, 1-3.11-32 Przypowieœæ o synu marnotrawnym
W owym czasie zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy,
aby Go s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Ten
przyjmuje grzeszników i jada
z nimi». Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien
cz³owiek mia³ dwóch synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca: „Ojcze, daj
mi czêœæ maj¹tku, która na mnie
przypada”. Podzieli³ wiêc maj¹tek
miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie.
A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam
zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³
i przysta³ do jednego z obywateli
owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola, ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³ on
nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, które
jada³y œwinie, lecz nikt mu ich nie
dawa³. Wtedy zastanowi³ siê i rzek³:
„Ilu¿ to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ
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siê twoim synem: uczyñ miê choæby
jednym z najemników”. Wybra³ siê
wiêc i poszed³ do swojego ojca.
A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³
go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go.
A syn rzek³ do niego: „Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem
ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem”.
Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug:
„Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê i ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê,
poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y,
a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³
siê”. I zaczêli siê bawiæ.
Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce.
Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go,
co to znaczy. Ten mu rzek³: „Twój
brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go zdrowego”. Na to rozgniewa³
siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec
jego wyszed³ i t³umaczy³ mu. Lecz on

(ci¹g dalszy ze str. 5)

œcio³owi. Ludzie Koœcio³a katolickiego powinni przyj¹æ nowy sposób
¿ycia. Równie¿ ci, którzy kieruj¹
Koœcio³em w imiê zrozumienia œwiata powinni ulec nowej wizji. Inaczej
s¹ zacofani. Bardzo konserwatywni.
Jesteœmy œwiadkami potê¿nej walki pomiêdzy œwiatem, a Ewangeli¹.
Sobór Watykañski II okreœli³ jako
g³ówne zadanie Koœcio³a – konsekracja œwiata. Koœció³ ¿yje w œwiecie.
Nakaz Chrystusa „IdŸcie na ca³y
œwiat i g³oœcie Ewangeliê” jest wci¹¿
aktualny. Nie mo¿e Koœció³ wejœæ do
katakumb. Nie mo¿e siê od œwiata
odgrodziæ. Wci¹¿ musi ¿yæ w dialogu ze œwiatem. Uniwersaln¹ naukê
ewangeliczn¹, któr¹ Chrystus g³osi³
w I wieku wci¹¿ jako aktualn¹ trzeba przepowiadaæ w naszych czasach.

S ³u¿ba

w habicie

22 lutego 2013 roku pojechaliœmy
na kolejn¹ w tym roku pielgrzymkê
do £agiewnik i do Sióstr Nazaretanek na Kurdwanowie.
W Domu Prowincji Krakowskiej
Sióstr Nazaretanek spotkaliœmy siê
z siostr¹ Karin¹ pochodz¹c¹ z Wadowic. Siostra zaprosi³a nas do piêknej kaplicy, zapozna³a nas z histori¹
zakonu, jej za³o¿ycielk¹.
Zgromadzenie powsta³o w 1875
roku w Rzymie, za³o¿y³a je Polka –
bl. Franciszka Siedliska. Za³o¿ycielka by³a œwiadkiem upadania ¿ycia
rodzinnego i dostrzega³a gro¿¹ce rodzinie niebezpieczeñstwa. Pragnê³a
wiêc, by jej Zgromadzenie anga¿u- -7-

To jest wielka troska Koœcio³a nauczaj¹cego, a w nim szczególnie Widzialnej G³owy, czyli papie¿a. Zdajemy sobie sprawê, jak bardzo papie¿a Benedykta XVI umêczy³ wielki
atak wspó³czesnej laickoœci w œwiêtoœæ cz³owieka. Z ca³¹ pokor¹ mówi³
papie¿: „W dzisiejszym œwiecie podlegaj¹cym szybkim przemianom
i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla ¿ycia wiary, niezbêdna jest si³a zarówno cia³a, jak
i ducha, która w ostatnich miesi¹cach
os³ab³a we mnie na tyle, ¿e muszê
uznaæ moj¹ niezdolnoœæ do dobrego
wykonywania powierzonej mi pos³ugi”. Modlimy siê by Duch œwiêty pomóg³ Kardyna³om zebranym na konklawe wybraæ „Potê¿n¹ Ska³ê”, na
której Chrystus w naszych czasach
buduje Koœció³ swój. ks. Infu³at
j¹c siê w ró¿ne rodzaje apostolstwa
zatroszczy³o siê przede wszystkim
o religijne i moralne odrodzenie rodziny i aby troska o ni¹ by³a jego
szczególnym darem Koœcio³a.
Dziœ Siostry Nazaretanki nadal otaczaj¹ duchowym wsparciem rodziny, nios¹ pomoc poprzez pracê wychowawcz¹ w przedszkolach, szko³ach, w domach samotnej matki, zak³adach opieki. Tam, gdzie pracuj¹
staraj¹ siê przenosiæ atmosferê Nazaretu i na wzór Œwiêtej Rodziny
tworzyæ Dom, w którym panuje Królestwo Bo¿ej Mi³oœci.
Swoje oddanie rodzinom siostry
potwierdzi³y w czasie niemieckiej
okupacji. W 1943 roku w Nowogród(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 11 marca
6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
O zdrowie dla mamy Amalii i córki
Gra¿yny
6.45 Œp. Jacek i Krystyna Czuba
7.30 Œp. Ludwik Piwowarczyk
8.00 Œp. Jaros³aw Seremet
12.00 Œp. Stanis³aw Czaicki - r.œm.
18.00 Œp. Krystyna Klauzner
Dziêkczynna za prze¿yte 80 lat ¿ycia
z proœb¹ o dalsze ³aski i b³og. Bo¿e
dla Kazimierza i ca³ej rodziny
Wtorek 12 marca
6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Anna Matuszek - 1 r.œm.
6.45 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Emil ¯aba
7.30 Œp. Joahim Furst zu Furstemberg
8.00 Œp. W³adys³awa Gêbczyk
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e przez wstawiennictwo
b³. Jana Pawla II dla Józefy
18.00 Œp. Maria Stanik
Œp. Antoni, Bronis³awa, Stefania, Zofia
Œroda 13 marca
6.00 Œp. Leszek Hojnic
Œp. Wanda Gwizdalska
6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
7.30 Œp. Józef Sowa - 16 r.œm.
8.00 Œp. Maria i Bo³es³aw z rodzicami
12.00 Œp. Jan i Gertruda Bratek
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Emil ¯aba
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Zdzislaw Tabaka
Œp. Julia Kulig
Œp. Zbigniew Wójcik

Intencje mszalne:
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Maria Pasternak
Œp. Krystyna Go³¹b
Œp. Olga Pitu³ej - 1 r.œm.
Czwartek 14 marca
6.00 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
6.45 Œp. Wanda Gwizdalska
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
8.00 Œp. W³adys³awa Gêbczyk
12.00 Œp. Andrzej Æwiertnia - 1 r.œm.
18.00 Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Leszek Hojnic
Pi¹tek 15 marca
6.00 Œp. Wanda Gwizdalska
6.45 Œp. Stanis³awa Skoczylas
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
8.00 Œp. Wojciech Miarka
12.00 Œp. Rajmund i Helga Cieœlok
18.00 Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Leszek Hojnic
Sobota 16 marca
6.00 Œp. Anna i Jan Brukwiccy
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefa
7.30 Œp. W³adys³awa Gêbczyk
8.00 Œp. Józef, Matylda, Stanis³aw
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Œp. Halina Zmys³owska
Œp. Józefa, Leon, Stanis³aw K³aput

Niedziela 17 marca
6.00 Œp. Józef Fuczek, Franciszek Bylica, Jan
Góral, ¿ona Henryka i zmarli z rodz. Góral
7.30 Œp. Bronis³awa B¹k - 3 r.œm.
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
9.00 Œp. Krystyna Klauzner
9.00 Roków:
10.30 W 80. r. urodzin Józefy Filek, z ok. imienin
12.00 Œp. Zbigniew Maluty - 10 r. œm.
13.30 Za Parafian
00
Œp. Józefa i Stefan Kois
- 6 - 18.

odpowiedzia³ ojcu: „Oto tyle lat ci s³u¿ê
i nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi.
Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ dla niego utuczone cielê”.

N iespokojne

Lecz on mu odpowiedzia³: „Moje
dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie
i wszystko moje do ciebie nale¿y.
A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego,
¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów
o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê”».
Oto s³owo Pañskie

jest serce cz³owieka

d o p ó k i w To b i e B o ¿ e n i e s p o c z n i e
Co Bóg chce powiedzieæ nam
przez przypowieœæ z dzisiejszej
Ewangelii? Myœlê, ¿e Bóg chce nam
mówiæ o naszych g³odach, o naszych
nienasyceniach i o tym, gdzie znajdziemy zaspokojenie tych pragnieñ.
Tylu rzeczy pragniemy, za tyloma
d¹¿ymy. Nowa komórka, nowy film,
nowa p³yta, ciuch, mo¿e samochód…
czy to nas nasyci? Mo¿e na piêæ minut, godzinê, dzieñ, rok. A potem?
Potem znów odezwie siê nienasycenie. Szukamy relacji z ludŸmi: szukamy przyjació³, mi³oœci, szukamy
kogoœ, kto da nam mi³oœæ na ca³e
¿ycie. To ju¿ lepiej! Bóg stworzy³ nas
sercem otwartym ku drugiemu. Stworzy³ nas tak, ¿e potrzebny jest nam
bliski cz³owiek, który sens nadaje
dniom, jak œpiewa³ Ryszard Rynkowski w piosence „Dary losu”. Ale jak
siê o tym boleœnie przekonujemy
i drugi cz³owiek, nawet najbli¿szy,

ten najbardziej zaufany, tak bliski, ¿e
wydaje siê, i¿ jest nasz¹ drug¹ po³ow¹ mo¿e zawieœæ, zraniæ, odejœæ…
nie nasyci do koñca.
Gdzie wiec znajdziemy nasycenie?
Kto potrafi zaspokoiæ g³ód naszego
serca? Niespokojne jest serce cz³owieka dopóki w Tobie Bo¿e nie spocznie mówi œw. Augustyn. Bóg stworzy³ nas otwartymi nie tylko ku ludziom, ale przede wszystkim ku sobie. Wiêcej: sam sta³ siê Pokarmem,
¿eby nam pokazaæ, ¿e tylko On nasyca nasz g³ód. Dziœ po raz kolejny
powie: To jest Cia³o Moje… Bierzcie i jedzcie. Czy skorzystam z tej
Bo¿ej propozycji? Czy te¿ bêdê szuka³ nasycenia gdzie indziej – tam
gdzie go nie znajdê? Niech te myœli
stan¹ siê tematem naszych refleksji w
kolejnych dniach Wielkiego Postu
prze¿ywanego w Roku Wiary.
ks. Proboszcz
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4. Niedziela Wielkiego Postu - 10 marca 2013
1. Spotkanie grupy modlitwy œw.
o Pio w sobotê o godz. 10.00.
2. Rekolekcje parafialne rozpoczniemy w niedzielê 17 marca 2013.
Nauki ogólne na mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 10.30.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz.
12.00.
Dla starszych o godz. 13.15,
Dla ma³¿eñstw na Mszy œw. o godz.
18.00.
W poniedzia³ek 18 marca nauka
ogólna na Mszach œw. o godz. 6.00,
7.30, 9.00, 18.00. Msza œw. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia o godz. 12.00. Sakrament ten mog¹ przyj¹æ tylko ci, którzy nie przyjêli go 11 lutego, w Œwiatowy dzieñ Chorego.
Nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów o godz.
19.30.
We wtorek 19 marca nauka ogólna
na Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30,
18.00. Na wieczorn¹ Mszê œw. zapraszamy równie¿ pracowników urzêdów i instytucji naszego miasta.
Droga Krzy¿owa o godz. 9.00.
O godz. 10.30 Msza œw. z nauk¹
dla emerytów, rencistów oraz osób
samotnych.
O godz. 12.00 Msza œw. za zmar³ych parafian z nauk¹ ogóln¹.
O godz. 19.30 Droga Krzy¿owa
z nauk¹ dla m³odzie¿y pracuj¹cej
i studentów.

W œrodê 20 marca nauka ogólna na
Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00.
Na Mszê œw. o godz. 12.00 zapraszamy wspólnoty dzia³aj¹ce przy
naszej parafii. Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy po mszy œw.
o godz. 7.30 i o 17.30.
Zakoñczenie rekolekcji dla doros³ych z nauk¹ ogóln¹ o godz. 18.00.
Na tê Mszê œw. zapraszamy równie¿
nauczycieli i wychowawców.
Zakoñczenie rekolekcji dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów
o godz. 19.30.
SpowiedŸ œw. w naszej parafii
bêdzie w Wielk¹ Œrodê 27 marca.
3. Do £agiewnik wraz z nawiedzeniem Domu Zakonnego Prezentek
w Krakowie pojedziemy w pi¹tek
22 marca. Wyjazd o godz. 12.30.
Koszt 20 z³.
4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachêca do nabywania baranków wielkanocnych. Do Caritas odprowadzamy od ka¿dego baranka
kwotê 5 z³. Jeœli wierni sk³adaj¹
wiêksz¹ ofiarê, to przeznaczamy j¹
na pomoc dla rodzin wielodzietnych
w naszej parafii.
5. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wielkiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
-4-

W

ielka troska

Choæ ju¿ wiele tygodni minê³o od
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to jednak
wci¹¿ wspominam wizytê kolêdow¹
w rodzinach wadowickich. Rozmawiaj¹c z ksiê¿mi, którzy chodz¹ po
kolêdzie po blokowiskach krakowskich, zauwa¿am du¿¹ ró¿nicê. Tam
– mówi¹ mi, obserwuj¹ w wielu rodzinach coraz mniejsze zainteresowanie siê sprawami Koœcio³a. W naszej parafii – pod tym wzglêdem –
nie ma jeszcze powodu na wielkie
narzekanie. Od czasu do czasu pojawiaj¹ siê jednak niepokoj¹ce rozmowy. Pytam rodziców: „A gdzie s¹
dzieci?” Odpowiadaj¹: „Jedno chodzi do szko³y podstawowej a drugie
do œredniej”. Ojciec z rozbrajaj¹c¹
szczeroœci¹ mówi, ¿e starsza córka
wysz³a, oœwiadczaj¹c, ¿e jest ju¿ doros³a i j¹ sprawy Koœcio³a nie obchodz¹. „Ja ju¿ nie mam wp³ywu na
ni¹, chodzi swoimi drogami. M³odszy syn poszed³ do kolegi”. S³uchaj¹c tych wyjaœnieñ – prze¿y³em du¿y
smutek.
-5-

Jestem przekonany, ¿e p³ynie tak¿e przez Wadowice du¿a fala zagro¿enia religijnego. Dotyka ona zw³aszcza dzieci i m³odzie¿. Z tych m³odych
mog¹ wyrastaæ ludzie obojêtni religijnie. Nie interesuje ich nic, co zwi¹zane jest z wiar¹. Nudzi ich msza œw.,
katechizacja i wszelkie spotkania religijne. Jêzyk Koœcio³a jest dla nich
niezrozumia³y. Przez wspó³czesn¹
Europê przetacza siê potê¿ny walec,
który zgniata Ewangeliê. Ukazuje, ¿e
nauka Jezusa Chrystusa ju¿ siê prze¿y³a. Wspó³czesne czasy domagaj¹
siê nowych pogl¹dów. Na naszych
oczach coraz g³oœniej mówi siê o potrzebie zwi¹zków partnerskich.
O trwa³ych zwi¹zkach gejowskich
i lesbijskich. O potrzebie wykorzystania techniki in vitro do obdarowywania ludzi nowym ¿yciem. Przez ca³e
wieki ¿yliœmy w œwiadomoœci, ¿e
zwi¹zek ma³¿eñski kobiety i mê¿czyzny jest naturalnym zwi¹zkiem powo³anym do rozwijania mi³oœci i ucieleœnionej mi³oœci w dzieciach. Nauka
Chrystusa kszta³towa³a nas w duchu
wielkiego szacunku praw natury.
Cz³owiek jest mê¿czyzn¹ albo kobiet¹.
Nie mo¿na bezkarnie ³amaæ praw natury. Bóg w Biblii mówi, ¿e wielkim
z³em, czyli grzechem jest „wspó³¿ycie” osób tej samej p³ci.
Potê¿ne z³o, które przep³ywa przez
wspó³czesny œwiat ma nowoczesne,
bardzo agresywne œrodki przekonywuj¹ce do przyjêcia tej drogi. Nowe
spojrzenie na zwi¹zki ludzkie oraz
problem ¿ycia ludzkiego w sposób
autorytatywny dyktowany jest Ko(ci¹g dalszy na str. 7)

