Poniedzia³ek w oktawie Wielkanocy
01 kwietnia 2013
1. 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 telewizyjno-komputerowego.
2. W pi¹tek z racji uroczystego charakteru oktawy Wielkanocy nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych.
3. Uroczystoœæ Pierwszej Komunii
Œw. odbêdzie siê w naszej parafii w niedzielê 5 maja na mszach œw. o godz.
10.30 i 12.00.
4. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Apel Jasnogórski – Czêstochowa,
poniedzia³ek 16 kwietnia. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 35 z³.
b. Zakopane Dolina Chocho³owska –
sobota 20 kwietnia, wyjazd godz. 7.00,
koszt 30 z³
5. Dyrekcja Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego w Krakowie,
ul. Nieca³a 8 kszta³c¹ca dzieci z wad¹ s³uchu z terenu po³udniowo-wschodniej Polski informuje, ¿e 10 kwietnia br. organizuje Dzieñ Otwartej Szko³y.
6. Parafia nasza organizuje kolonie nad
morzem w Sopocie dla dzieci i m³odzie¿y
w terminie od 13 do 27 lipca. Szczegó³y i zapisy w kancelarii.
/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
Œwi¹teczne ¿yczenia
Po wyborze nowego papie¿a z balkonu bazyliki watykañskiej Ojciec Œwiêty Franciszek wypowiedzia³ nastêpuj¹ce s³owa: „Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie,
¿e konklawe mia³o za zadanie daæ Rzymowi biskupa. Zdaje siê, ¿e moi bracia
kardyna³owie znaleŸli go na koñcu œwiata.” Na koñcu swego krótkiego
przemówienia powiedzia³: „Teraz udzielam b³ogos³awieñstwa wam i ca³emu œwiatu, wszystkim ludziom
dobrej woli”.
S³owa Ojca Œwiêtego wypowiedziane
w wieczór 13 marca niech stan¹ siê
s³owami ¿yczeñ wielkanocnych.
Oby w ¿yciu naszych Czytelników by³o coraz wiêcej dobrych
wieczorów i poranków.
Piêknych dni i dobrych
nocy. Niech Chrystus
zmartwychwsta³y
b³ogos³awi tym
wszystkim, którzy
co tydzieñ z wielk¹
¿yczliwoœci¹ bior¹
do r¹k Bazylikê.
Redakcja

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
APOSTOLSKICH:

PAW£A APOSTO£A DO KOLOSAN:

Dz 10, 34a.37-43

Kol 3, 1-4

Œwiadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

D¹¿cie tam, gdzie jest Chrystus

W tym dniu wspania³ym wszyscy siê weselmy.

EWANGELIA:

J 20, 1-9

Aposto³owie przy grobie Zmartwychwsta³ego

Z martwychwstanie

Chrystusa

kamieniem wêgielnym naszego ¿ycia
Wiara w zmartwychwstanie daje
wierz¹cym si³ê i odwagê do chrzeœcijañskiego ¿ycia i ca³kowitego oddania siê Bogu. Zmartwychwstanie
wyzwala nas od lêku przed œmierci¹
i pozwala nam z ufnoœci¹ oczekiwaæ
na ponowne przyjœcie Chrystusa na
koñcu czasów. Dziêki Zmartwychwstaniu mo¿emy dowiedzieæ siê ju¿
tu, na ziemi jak bêdzie wygl¹da³o
nasze ¿ycie w niebie.
Realista Pawe³ z Tarsu, cz³owiek
który na chrzeœcijanach wykonywa³
wyroki œmierci i który sam sta³ siê
chrzeœcijaninem odkry³ prawdê
o absolutnie centralnym, znaczeniu
Zmartwychwstania i wyrazi³ j¹
w I Liœcie do Koryntian: Gdyby
Chrystus nie Zmartwychwsta³
pró¿na by³aby nasza wiara. Greckie s³owo u¿yte w tym miejscu nie
pozostawia w¹tpliwoœci: bez Zmartwychwstania ca³a budowla naszej
wiary nie ma sensu. Œw. Pawe³ widzi
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to z przenikliw¹ ostroœci¹: Je¿eli tylko w tym ¿yciu w Chrystusie nadzieje pok³adamy, jesteœmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Realizm œw. Paw³a trzeba sobie
uœwiadomiæ: Jeœli nie ma Zmartwychwstania nasze œwiêtowanie dzisiaj jest bez sensu i stajemy siê godnymi politowania marzycielami. Jeœli nie ma Zmartwychwstania, wszelkie nasze wysi³ki na rzecz dobra,
wszelkie poœwiêcenia, cierpienie czy
znoszenie krzywd nie maj¹ sensu.
Tymczasem jednak Chrystus
Zmartwychwsta³ jako pierwszy
z poœród tych, co pomarli. Pisze
z absolutnym przekonaniem œw.
Pawe³. Ta prawda sta³a siê kamieniem
wêgielnym i zwornikiem jego ¿ycia.
Z okazji prze¿ywanych Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego,
¿yczê Wam, Drodzy Czytelnicy
i Parafianie, aby ta prawda sta³a siê
kamieniem wêgielnym i zwornikiem
naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia.
Radosnego Alleluja! ks. Proboszcz

œciem, darem Boga. Trzeba wiêc okazywaæ wielkie uznanie tym, którzy
wychowuj¹ wiele dzieci. Tym, którzy
daj¹ Polsce przysz³oœæ. Dziecko jest
znakiem nadziei, znakiem przysz³oœci. Jeœli nie myœlimy o przysz³oœci
wiecznej, tylko o tej ziemskiej, to zanika nadzieja. Nadzieja p³ynie od Jezusa Chrystusa.
Po mszy œw. uczestniczymy w „jasnogórskiej modlitwie o pokój dla
œwiata”. Nabo¿eñstwo, podczas którego œpiewaj¹c akatyst, oddajemy
ho³d Maryi.
Apel w tym dniu prowadzi o. Nikodem Kilan, a gromadzi ogrom pielgrzymów. W drodze powrotnej odmawiamy tajemnice chwalebne. Pielgrzymi daj¹ œwiadectwa o piêknie
i dobru jakie spotykaj¹ we wspó³czesnym œwiecie. Na swej drodze ¿ycia
spotykaj¹ na co dzieñ wielu wspania³ych ludzi. Dobro które dajemy
zawsze powraca do cz³owieka. Oby
tych ludzi by³o coraz wiêcej.
Na zakoñczenie pielgrzymki sk³adamy ¿yczenia radosnych Œwi¹t
Zmartwychwstania. Do zobaczenia
16 kwietnia.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Mszê œw. o rych³¹ kanonizacjê
Jana Paw³a II i obfite plony Jego nauczania w kaplicy Cudownego Obrazu odprawi³ ks. Infu³at wraz z ks.
Piotrem. Ks. Piotr wyg³osi³ do nas
S³owo Bo¿e, przepiêkne i wzruszaj¹ce, poœwiêcone Maryi naszej Matce, która króluje, uzdrawia i pociesza. Wyniesiona do chwa³y nieba,
ukazuje cel naszej wêdrówki przez
ziemiê. Uzdrawia nie tylko z chorób
cia³a, ale przede wszystkim z duchowych cierpieñ i niemocy, prowadz¹c
do Swego Syna. Pociesza – wlewa
w serca nadzieje. Jak zorza poranna
pojawia siê Matka Najœwiêtsza, by
rozjaœniæ ciemnoœci panuj¹ce przez
grzechy ludzkoœci. Pociecha przychodzi w osobie Dziecka. Ka¿de
dziecko, jak Dzieciê Jezus, przynosi
radoœæ i wesele. Obecnie dzieci czêsto postrzegane s¹ jako utrapienie,
ciê¿ar. Lecz bez nich wszystko koñczy siê na jednym pokoleniu. Jaki
sens ma ludzki wysi³ek, jeœli wszystko koñczy siê wobec tego. Dzisiejsza Europa wymiera. Wszak dziecko jest b³ogos³awieñstwem, szczê-

Rozalia Borkowska

Zaproszenie
Klub Seniora „Pod Plebani¹” zaprasza na spotkanie z P. dr Tomaszem Chrzanowskim – Ordynatorem Oddzia³u Geriatrycznego w Wadowicach, które odbêdzie siê w najbli¿szy czwartek 4 kwietnia o godz. 16.00 w Klubie /wejœcie od
strony Urzêdu Miasta/.
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Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 01 kwietnia
6.00 Œp. Leszek Hojnic
Œp. Halina Paw³owska, m¹¿ Tadeusz
7.30 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Marianna B¹k
Œp. Józef Lurka, Józef Sowa
Œp. Kazimierz Tla³ka
00
9.
Œp. Rozalia Panek
Œp. Adolf Mierzwa
00
9.
Roków: Œp. Zbigniew Suknarowski
Czwartek 04 kwietnia
10.30 Œp. Halina Zmys³owska
6.00 Œp. Stanis³awa Skoczylas
12.00 Œp. Jan i Józef
6.45 Œp. Leszek Hojnic
13.30 O b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata
7.30 Œp. Maria Stanik
dla Barbary i Adama w 25 r. œlubu
8.00 Œp. Wojciech Miarka
18.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
12.00 Œp. Rozalia Panek
Wtorek 02 kwietnia
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
6.00 Œp. Petronela Szatan
Œp. Wanda Gwizdalska
6.45 Œp. Ludwik Piwowarczyk
Pi¹tek
05 kwietnia
7.30 Œp. Leszek Hojnic
00
6.
Œp.
Jan, Bogdan, Krystyna Malinowska
8.00 Œp. Rozalia Panek
45
6.
Œp.
Wanda
Gwizdalska
12.00 Dziêkczynna za ¿ycie œp. Julii,
7.30 Œp. Rozalia Panek
o b³. Bo¿e dla rodziców: Katarzyny
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu od Stra¿y
i £ukasza oraz siostry Amelii
Honorowej i o b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna
18.00 W podz. Ojcu Œwiêtemu za otrzymane ³aski 00
12.
Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Jan, Emilia
z proœb¹ o dalsze b³og. dla rodziny Bieñko
i Marek Ziaja, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Œp. Wanda Gwizdalska
16.30 Œp. Józef, Karolina Feliks, Eugeniusz Jakubas
Œroda 03 kwietnia
18.00 W int. Jana w 18 r. urodzin o b³. Bo¿e
6.00 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Leszek Hojnic
6.45 Œp. Irena Fr¹czek
Sobota 06 kwietnia
30
7.
Œp.Wanda Gwizdalska
6.00 Œp. Stanis³aw i Katarzyna Tyrybon
8.00 Œp. Rozalia Panek
6.45 Œp. Józef Zamys³owski
12.00 Œp. Maria i Stanis³aw Huczek
7.30 Œp. Maria i Jan Wolczko z braæmi
18.00 W intencjach nowennowych
8.00 Wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu,
Za ¿ywych:
ob³.Bo¿e dla ks. Proboszczai Rycerstwa Niepokalanej
O zdrowie dla Bogumi³y i b³. Bo¿e dla rodziny 00
12.
Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹
Za zmar³ych:
kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
Œp. Jadwiga Golañska
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM
Œp. Anna Targosz - 1 r.œm.
18.00 Œp. Rozalia Panek
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Leszek Hojnic
Œp. Jaros³aw Seremet
Niedziela 07 kwietnia
Œp. Wojciech Miarka
6.00 Za Parafian
Œp. Leszek Hojnic
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Emil ¯aba
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Zygmunt £udzik
9.00 Œp. Stanis³awa Wcis³o - 15 r.œm.
Œp. Mieczys³aw Michalski
9.00 Roków: Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Julia Kulig
10.30 Œp. Józef Hajnosz - 1 r.œm.
Œp. Stanis³awa Kalamus
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Krystyna Go³¹b
13.30 Chrzty
Œp. Franciszek Paw³owski, ¿ona Józefa
18.00 Œp. Rozalia Panek
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Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego - 31 marca 2013
4. We wtorek 2 kwietnia mija
8. rocznica œmierci Jana Paw³a II
Wielkiego. O godz. 17.30 rozpoczniemy nabo¿eñstwa. Po Mszy œw.
bêdzie 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 zakoñczenie
bêdzie udzielone b³ogos³awieñstwo
relikwiami Papie¿a Polaka.
5. W naszej bazylice w niedziele
i œwiêta Nieszpory na pó³ godziny
przed wieczorn¹ Msz¹ Œw.
6. Przysz³a niedziela 7 kwietnia jest
Niedziel¹ Mi³osierdzia Bo¿ego.
W tym dniu pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 20 z³.
7. Na nadchodz¹ce dni wszystkim
Parafianom ¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

1. Œwiêtujemy dziœ Zmartwychwstanie Chrystusa, który mówi 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 Œwiêtego Jana
Paw³a II s¹ naszymi ¿yczeniami dla
Parafian i Goœci.
2. Ksi¹dz Proboszcz wraz z Ksiê¿mi Wspó³pracownikami sk³ada serdeczne podziêkowanie za pamiêæ
wyra¿on¹ w modlitwie i piêknych
¿yczeniach w Wielki Czwartek,
w dniu w którym Chrystus ustanowi³ Sakrament Kap³añstwa i Eucharystii. Dziêkuje równie¿ za przes³ane b¹dŸ osobiœcie z³o¿one ¿yczenia
œwi¹teczne.
3. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych. Porz¹dek mszy œw. jak
w ka¿d¹ niedzielê. Ofiary z³o¿one na
tacê przeznaczone s¹ na Uniwersytet
Papieski Jana Paw³a II w Krakowie.

Ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y
Tegoroczny Wielki Post prze¿ywa³em
z wyj¹tkow¹ œwiadomoœci¹ aktualizacji
mêki i œmierci Jezusa. Dramat umêczonego Zbawiciela odby³ siê przed wiekami na
Ziemi Palestyñskiej – nieustannie uobecnia
siê w ka¿dym czasie. Tak¿e w okresie,
w którym ¿yjemy. Chrystus ¿yje w Koœciele. Jest Jego Niewidzialn¹ G³ow¹. W czasie
tegorocznego Wielkiego Postu byliœmy
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(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

œwiadkami rezygnacji papie¿a Benedykta XVI z kierowania Koœcio³em
Powszechnym. Ojciec Œwiêty zapragn¹³ byæ zwolniony z niezwykle
trudnej odpowiedzialnoœci kierowania Koœcio³em. Niezwyk³a pokora
Papie¿a, która zawsze jest prawd¹
o cz³owieku – kaza³a publicznie wyznaæ: „Nie dam rady ju¿ d³u¿ej sterowaæ ³odzi¹ Koœcio³a.” Morze
wspó³czesne, po których p³ynie £ódŸ
Piotrowa jest ogromnie wzburzone.
Z coraz wiêksz¹ gwa³townoœci¹ uderzaj¹ w Koœció³ niszcz¹ce fale. Wroga agresywnoœæ ateistycznych pogl¹dów usi³uje zburzyæ budowlê koœcieln¹. Chc¹ zniszczyæ ma³¿eñstwo,
rodzinê. Przekreœlaj¹ godnoœæ cz³owieka. Nie uznaj¹ praw natury. Zachwycaj¹ siê swoj¹ ¿yciow¹ filozofi¹.
S¹ nieustêpliwi w jej propagowaniu.
W tym co g³osz¹ nie ma tolerancji dla
innych pogl¹dów. S¹ terrorystami, którzy siej¹ ogromny niepokój, a nawet
paniczny strach. Choæ papie¿ Benedykt XVI, w imiê prawdy ewangelicznej g³osi, ¿e Koœcio³em rz¹dzi Chrystus i moce œwiata Go nie zniszcz¹ –
to jednak zmaganie z nimi bardzo
umêczy³o podesz³ego wiekiem Benedykta XVI. Publicznie oœwiadczy³:
„Nie dam rady dalej prowadziæ.
Niech kardyna³owie na konklawe
wybior¹ nowego papie¿a. Ja usunê
siê na pustyniê, aby tam w samotnoœci, jak kiedyœ Moj¿esz, wyci¹gaæ
rêce do Boga i prosiæ Go o zmi³owanie”. Ta bolesna historia odchodz¹cego Papie¿a jest dla mnie trudna
lekcj¹ o mêce i œmierci Jezusa.

Wybór nowego papie¿a Franciszka pochodz¹cego z Argentyny, z kraju na koñcu œwiata, jest radosnym
hymnem o Zmartwychwsta³ym Panu.
Cieszy³em siê bardzo, gdy¿ dziennikarze ró¿nej orientacji z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ przyjêli owoc ostatniego
konklawe. Z wielk¹ radoœci¹ patrzy³em na pierwsze kroki papie¿a Franciszka stawiane we wspó³czesnym
Koœciele. Papie¿ Franciszek budzi
entuzjazm, a nawet zachwyt nie tylko ludzi Koœcio³a, ale tak¿e tych, którzy s¹ poza nim. Uczestnicz¹c
w pierwszych tygodniach s³u¿by Koœcio³owi nowego Sternika – przecieram oczy i ze zdumieniem obserwujê, jak wspó³czesny œwiat, o którym
siê mówi, ¿e ludzie w nim ¿yj¹ tak,
jakby w nim Boga nie by³o – jest
spragniony autentycznej Ewangelii.
£aknie Chrystusa, który pochyla siê
nad biednym, opuszczonym cz³owiekiem. Widzê, jak wspó³czeœni ludzie,
tak jak syn marnotrawny, poszukuj¹cy wolnoœci, która ma da im szczêœcie – zawodz¹ siê w swoich wêdrówkach. Doznaj¹ g³odu i duchowej pustki i zaczynaj¹ têskni za domem ojca.
To, co w tych dniach obserwujê
w œrodkach spo³ecznego przekazu,
jest radosn¹ prawd¹, ¿e Jezus wci¹¿
¿yje i ma moc o¿ywiania zziêbniêtych,
a nawet zmarzniêtych naszych umys³ów i serc. Wiosna, choæ póŸno przychodzi, to moc¹ ciep³ego s³oñca potrafi roztopiæ zwa³y œniegu, a nawet
skute lodem p³yn¹ce potoki i rzeki.
Obserwujê, jak z wyborem nowego
Papie¿a zaczynamy prze¿ywaæ
-4- now¹ wiosnê w Koœciele.
ks. Infu³at

P

ielgrzymka

Marcowy, comiesiêczny Apel Jasnogórski, wypad³ w sobotê, w dniu
poœwiêconym Matce Bo¿ej. Jest nas
du¿o. Jedziemy dwoma autokarami,
w tym du¿a grupa mieszkañców Rokowa z ks. Piotrem Wiktorem. Opiekun naszej grup, niestrudzony pielgrzym ks. inf. Jakub Gil, przybli¿a
postaæ œw. Józefa i nowowybranego
Nastêpcê œw. Piotra, Ojca Œwiêtego
Franciszka oraz wprowadza w tajemnice ró¿añcowe czêœci radosnej.
Œw. Józef uczy nas ¿ycia z Chrystusem na co dzieñ. Jest wzorem
¿ycia rodzinnego, wzajemnej mi³oœci, odpowiedzialnoœci, szacunku
i dobroci. W to œwiêto Patrona rodzin, Patrona Koœcio³a Powszechnego, swój pontyfikat rozpocznie Jorge Mario Bergoglio – papie¿ Franciszek. Odmawiamy ró¿aniec, to dziêkczynienie za Jego wybór i powierzenie pontyfikatu opiece Matki Najœwiêtszej. Anio³ zwiastuje Maryi, i¿
Bóg posy³a swego Syna Jezusa Chrystusa, a przed³u¿eniem Jego misji jest
Koœció³, który obwieszcza nieustannie œwiatu, ¿e Bóg kocha cz³owieka
i nigdy go nie opuœci. Nastêpuje zderzenie Ewangelii, któr¹ g³osi Koœció³,
patrz¹cy oczyma œwiata i wiecznoœci z œwiatow¹ antyewangeli¹, mówi¹c¹ tylko o teraŸniejszoœci.
Maryja spiesz¹ca z pomoc¹ do œw.
El¿biety. Koœció³ ma œwiadomoœæ, ¿e
musi iœæ z pomoc¹ ludziom. Nosi
Boga i jest ³¹cznikiem Boga i cz³owieka. Przez wieki szed³ z pomoc¹ -5-

z

nadziej¹

cz³owiekowi, niesie mi³osiern¹ mi³oœæ do œwiata. Jan Pawe³ II: „...dzisiaj, kiedy w zastraszaj¹cy sposób
szerzy siê egoizm, obojêtnoœæ
i znieczulica serc, jak¿e potrzeba
odnowionej wra¿liwoœci na cz³owieka, na jego biedy i cierpienia.
Œwiat wo³a o mi³osierdzie”. Tak¿e
Ojciec Œwiêty Franciszek k³adzie
ogromny nacisk na ¿ycie biednych
i niesienie im pomocy.
W trzeciej tajemnicy prosimy, aby
w duszach ludzkich nieustannie istnia³ i rozwija³ siê fakt Bo¿ego narodzenia. Narodzone dziecko jest znakiem jednoœci mê¿a i ¿ony, znakiem
³¹cznoœci. Prosimy, aby nowy Papie¿
Franciszek rozpali³ na nowo we
wspó³czesnym œwiecie radoœæ Bo¿ego narodzenia.
Chrystus – Œwiat³oœæ œwiata. Koœció³ jest Œwiat³oœci¹. Nauczycielem
wskazuj¹cym ludziom drogi ¿ycia.
Trosk¹ pastersk¹ i s³u¿b¹ charytatywn¹ pragnie towarzyszyæ ludziom.
W tajemnicy pi¹tej prosimy o ³askê
rozumnej wiary jakiej uczy Koœció³.
Nierozerwalne ma³¿eñstwo i rodzina
oparta na sakramentalnym ma³¿eñstwie jest w centrum nauczania Koœcio³a. Obecny œwiat preferuje inny
model ma³¿eñstwa, ¿ycia, rodziny,
pe³nej wolnoœci, rozwody, zwi¹zki
homoseksualne, wykorzystuj¹c do
tego maksymalnie dostêpne œrodki
reklamy. Koœció³ nie zezwala na tak¹
swobodê.
(ci¹g dalszy na str. 7)

