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By³em uradowany
Prymicje ks. bpa Romana Pindla

w niedzielê 26 stycznia 2014 roku bar-
dzo mnie rozradowa³y. Zw³aszcza trzy
momenty.

a/ Parafianie rozumieli, ¿e jest to wy-
j¹tkowa uroczystoœæ i dlatego bardzo
licznie uczestniczyli we mszy œw. pry-
micyjnej o godz. 12.00.

b/ Przemówienia na przywitanie
ks. Biskupa, a tak¿e kazanie ks. pra³a-

ta Stanis³awa Miki by³y bardzo celne.
Ukazywa³y rolê Biskupa jako wspó³-
czesnego proroka, który jednoczy lu-
dzi miêdzy sob¹, a tak¿e z Bogiem.

c/ Wymowna by³a wspólna biesiada
Biskupa, Kap³anów-Rodaków i ich
Rodziców, a tak¿e Przedstawicieli
Szko³y, Starostwa i Urzêdu Miasta.
W jednoœci si³a. Nie dziwi mnie, i¿ wro-
gowie Koœcio³a staraj¹ siê rozbijaæ
jednoœæ, a przez to niszczyæ wiarê.

Ks. x JG
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Jase³ka to widowisko
o narodzeniu Jezusa w Be-
tlejem wzorowane na mi-
steriach œredniowiecznych.
Za ich twórcê uwa¿a siê

œw. Franciszka z Asy¿u, który pierwsz¹
tak¹ scenê zaaran¿owa³ w 1223 roku.

12 stycznia autobus pe³en chêtnych
na spotkanie z Dzieci¹tkiem wyjecha³
na jase³ka w kalwaryjskim WSD OO
Bernardynów.

Pierwsze kroki skierowaliœmy do
Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Tu przy-
chodzi³ ma³y Karolek z ojcem. Przy-
chodzi³ jako m³ody cz³owiek i sierota,
kiedy obra³ sobie Maryjê za matkê,
przychodzi³ jako Biskup i Kardyna³.
Jako Papie¿ tej Madonnie Kalwaryj-
skiej, „która wychowywa³a jego serce
od najm³odszych lat”, na zakoñczenie
swojej pielgrzymki do Ojczyzny raz
jeszcze zawierzy³ to, co niepokoi³o
jego serce: „...Tobie oddajê wszystkie
owoce mego ¿ycia i pos³ugi; Tobie za-
wierzam losy Koœcio³a; Tobie polecam
mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jesz-
cze wyznajê: Totus Tuus, Maria! Totus
Tuus”. I my tak¿e oddaliœmy siê w
opiekê Maryi. A ¿e by³o z nami wiele
dzieci przeszliœmy pod s³awn¹, ru-
chom¹ szopkê.

By³o to wprowadzenie w niezwyk³¹
atmosferê nocy narodzenia. Wydarze-
nia betlejemskie zaprezentowali nam
klerycy i m³odzi kalwarianie. W auli
nie by³o wolnych miejsc.

Widowisko o Bo¿ym Narodzeniu
Jase³ka rozpoczê³o

przypomnienie scen
z raju. To wtedy cz³o-
wiek splami³ siê grzechem ci¹¿¹cym na
wszystkich pokoleniach. W ³agodny
sposób nast¹pi³o przejœcie w czasy Je-
zusa. Poznaliœmy niezwykle dobrego
i us³u¿nego Józefa, który z uœmiechem
pomaga³ wszystkim woko³o. A my?
Czy nas staæ na codzienn¹, prost¹
i zwyczajn¹ dobroæ? Poznaliœmy Ma-
ryjê, która z wiar¹ i tylko dziêki wie-
rze podjê³a siê spe³nienia woli Bo¿ej.
Ta wiara da³a jej si³ê i nadziejê, radoœæ
i odwagê. A nasza wiara czy jest dla
nas codziennym wsparciem, czy przy-
pominamy sobie o niej tylko wtedy,
kiedy w niedzielê idziemy do koœcio-
³a? I pasterze, jak¿e proœci i swojscy
ze swoimi s³aboœciami. Oni te¿ uwie-
rzyli i poszli pok³oniæ siê Dzieciêciu.
I mêdrcy. A my, czy¿ nie jesteœmy cza-
sami m¹drzejsi od nich? Czy¿ nie po-
trzeba, aby Dzieci¹tko codziennie na
nowo rodzi³o siê w naszych sercach?
Pe³ni wzruszeñ i refleksji ogl¹daliœmy
podstêpy i podszepty diab³ów. Zwyciê-
¿y³ Bóg. Radoœæ z narodzenia Jezusa
rozbrzmiewa³a na scenie kolêdami.

Dzieci zreszt¹ zaproszono na scenê.
By³ czas na zdjêcia z aktorami. Z now¹
nadziej¹ i weselem wracaliœmy do
domu, oczywiœcie œpiewaj¹c kolêdy.

Jolanta Brózda
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S³owo na  n i edz i e l ê

W s p o m n i e n i e  o  m o i m  z m a r ³ y m  p r o b o s z c z u
k s .  M i c h a l e  w  r o c z n i c ê  j e g o  œ m i e r c i     zakoñczenie

„D o b r y ,  j a k  c h l e b ”

£k 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w œwi¹tyni

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Pan Bóg Zas têpów, On jest Królem chwa³y.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA MALACHIASZA:
Ml 3, 1-4 Przybêdzie do swojej œwi¹tyni Pan,
którego oczekujecie

Hbr 2, 14-18 Chrystus upodobni³ siê do braci

EWANGELIA:

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pojechaliœmy. W KuŸnicach
Ksi¹dz Proboszcz zrobi³ zakupy nie
tylko dla nas, ale równie¿ dla Braci
Albertynów.

„Zaczniemy od chleba, bo Brat
Albert mówi³, ¿e trzeba byæ dobrym
jak chleb”. Nieœliœmy dwie du¿e tor-
by wy³adowane ¿ywnoœci¹. Droga
do pustelni by³a bardzo trudna. By³o
œlisko. Pada³ œnieg. Powitano nas
bardzo serdecznie. Ksi¹dz proboszcz
by³ znany Braciom Albertynom.
Odwiedza³ to miejsce.

Ja by³em tu pierwszy raz. To by³
wspania³y wieczór, ubogacony mo-
dlitw¹, ciekawymi rozmowami. Na
zakoñczenie albertyñska kolacja.

S³ysza³em, jak Ksi¹dz proboszcz
mówi³ do jednego z braci: „Zabra-
³em Stasia w góry, ¿eby trochê od-
pocz¹³. Jest po egzaminach. Rodzi-
ce buduj¹ drugi dom, bo z pierwsze-
go domu wyw³aszczy³a ich kopalnia
dolomitu. Chcia³em te¿, aby pozna³
to miejsce, gdzie ¿y³ i modli³ siê Brat

Albert”. I doda³: „Wielki Œwiêty!” To
by³o na kilka lat przed beatyfikacj¹
i kanonizacj¹ Brata Alberta.

Przez dwa lata pracowa³em w pa-
rafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza
na Pr¹dniku Czerwonym w Krako-
wie. Obok koœcio³a parafialnego
znajduje siê koœció³ek Ecce Homo
Zgromadzenia Sióstr Albertynek po-
s³uguj¹cych ubogim. Bardzo czêsto
odwiedza³em te miejsca.

W 12 roku kap³añstwa zosta³em
proboszczem w podkrakowskim Li-
bertowie, parafii, której patronem jest
œwiêty Brat Albert. Z Jego pomoc¹
budowaliœmy œwi¹tyniê, koœció³.

Kiedy prosi³em Siostry Albertynki
o kamieñ wêgielny pod budowê na-
szego koœcio³a w Libertowie, w³aœnie
tam, na Kalatówkach, przypomnia-
³em sobie tamten dzieñ, sprzed... kil-
kunastu lat i mojego ksiêdza probosz-
cza Micha³a.

Myœla³ o moich prymicjach. Cie-
szy³ siê z przygotowañ do tego wy-
darzenia. Jednak...! To by³ dla mnie Anna Brañka

Grudniowa pielgrzymka do
£agiewnik po³¹czona by³a ze spotka-
niem z siostrami ze Zgromadzenia
Sióstr œw. Augustyna- nazywanych
augustiankami.

Spotkanie to odby³o siê w piêknym
gotyckim Koœciele pw. Œw. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej, przy ul. Ska-
³ecznej. Oczekuj¹c na Siostrê, podzi-
wiamy monumentalny, bogato rzeŸ-
biony g³ówny o³tarz z obrazem pa-
tronki Koœcio³a, a tak¿e odnowione
w prezbiterium stalle. Gospodarzami
tego miejsca s¹ Ojcowie Augustianie,
których przed oko³o 650 laty spro-
wadzi³ do Krakowa król Kazimierz
Wielki- fundator tego koœcio³a
i klasztoru.

Na spotkanie z nami przychodzi
Siostra Augustianka, która wskazuje
nam cenne zabytki i  obrazy. Szcze-
gólnym nabo¿eñstwem nowenno-
wym  w tym koœciele czczona jest
œw. Rita – patronka spraw trudnych
i beznadziejnych.

Siostra prowadzi nas do kaplicy œw.
Moniki, z obrazem Matki Bo¿ej Do-
brej Rady. Kaplica ta s³u¿y siostrom
jako oratorium. W kru¿gankach ko-
œcio³a wydzielona jest kaplica z cu-
downym, otoczonym szczególnym
kultem wizerunkiem Matki Bo¿ej
Pocieszenia. Fresk przedstawia Mat-
kê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem w otoczeniu
œw. Augustyna i Miko³aja z Tolenti-
no. Siostra wspomina,¿e m³ody
ksi¹dz Karol Wojty³a w latach 50-
tych czêsto odprawia³ tam Msze œw.

Za³o¿ycielami tej wspólnoty byli: au-
gustianin O. Szymon Mniszek oraz
Matka Katarzyna z K³obucka. Ojciec
Szymon by³ kaznodziej¹ króla Stefana
Batorego oraz prowincja³em polskich
augustianów. Zorganizowa³ on ¿ycie
sióstr wed³ug Regu³y œw. Augustyna:
„Zgromadziliœcie siê w jedno, byœcie
jednomyœlnie mieszkali w domu i mie-
li jedno serce skierowane ku Bogu”

Pierwsz¹ prze³o¿on¹ zosta³a Matka
Katarzyna z K³obucka. Augustianki
jako mniszki obowi¹zywa³a klauzura,
lecz w praktyce wolno im by³o wycho-
dziæ „ dla potrzeb klasztoru”.

 W Krakowie siostry prowadz¹ przed-
szkola, szko³ê podstawow¹ i gimna-
zjum, katechizuj¹ nios¹ pomoc chorym
i ubogim. W ostatnich latach poczyni-
³y starania o wyniesienie na o³tarze
Matki Za³o¿ycielki. Nast¹pi³a te¿ zmia-
na stroju zakonnego, który jest podob-
ny do u¿ywanych w innych wspólno-
tach. Wyró¿nia te Siostry herb zakonu
noszony na stroju zakonnym: p³on¹ce
serce przebite strza³¹, na tle ksiêgi
Ewangelii.

Jednak g³ównym celem pielgrzymki
jest modlitwa u stóp Jezusa Mi³osier-
nego.Przybywamy do Sanktuarium
i tam w kaplicy w³oskiej, której patro-
nuje œw. Siostra Faustyna, sekretar-
ka Mi³osierdzia Bo¿ego, Ksi¹dz In-
fu³at sprawuje dla nas i za nas Naj-
œwiêtsz¹ Ofiarê.

Tak¿e, jak co miesi¹c, przygotowu-
j¹c siê do kanonizacji b³ogos³awione-
go Papie¿a Jana Paw³a II, w Kaplicy
Wieczystej Adoracji, adorujemy Pana
Jezusa tam obecnego w Najœwiêtszym
Sakramencie.
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Poniedzia³ek 03 lutego
  6.00 Œp. Zofia Bieniek
  6.45 Œp. Barbara Opidowicz
  7.30 Œp.  Edward Gurdek
  8.00 Œp. Piotr i Katarzyna Kie³b z dzieæmi
12.00 Œp. Jan Ochman - 2 r.œm.
18.00 Œp. Maria Sty³a, Stefan m¹¿

Œp. Maria Tentszert - 3 r.œm.

Wtorek 04 lutego
  6.00 Œp. Krzysztof Kurek
  6.45 Œp. Zofia Bieniek
  7.30 Œp. Edward Gurdek
  8.00 Œp. Stefania Leœniowska
12.00 Œp. Danuta Bukowska
18.00 Œp. Józefa Czopek

Œp. Maria Worecka i m¹¿ Zbigniew

Œroda 05 lutego
  6.00 Œp. Krzysztof Morawiec - 1 r.œm.
  6.45 Œp. Stanis³aw Kajdas
  7.30 Œp.  Zofia Bieniek
  8.00 Œp. Józef Warmuz
12.00 Œp. Barbara Opidowicz
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O Bo¿e b³og., opiekê MB Nieustaj¹cej
Pomocy i zdrowie dla Moniki
O uzdrowienie dla ks. Bronis³awa Predera
Za zmar³ych:
Œp. Eugeniusz Dudziñski
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Monika Ka³u¿a
Œp. Tadeusz Palichleb
Œp. Edward Gurdek
Œp. Bogdan Biernat
Œp. W³adys³aw Szyd³owski
Œp. Barbara Opidowicz
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. W³adys³awa Pawlik
Œp. Józef ¯ak
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œp. Danuta Wcis³o
Œp. Maria Malarz

Czwartek 06 lutego
  6.00 Œp. Edward Gurdek
  6.45 Dziêkczynno-b³agalna w 35 r. œlubu

dla Urszuli i Stanis³awa z podziêkowaniem
za otrzymane ³aski

  7.30 Œp. Olgierd Sêdkowski - 9 r.œm.
  8.00 Œp. Zofia Bieniek
12.00 Œp. Stefania Leœniowska
18.00 Œp. Agata Jurczak - Kordek i zmarli z rodziny

Dziêkczynna za ¿ycie œp. Patryka i o
b³. Bo¿e dla Tomasza i Anny

Pi¹tek 07 lutego
  6.00 Œp. Zofia Bieniek
  6.45 Œp. Edward Gurdek
  7.30 Œp. Wies³aw Opyrcha³ - 2 r.œm.
 8.00

12.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja, ks. Czes³aw
Ma³ysa, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Tadeusz Wójcik - 8 r.œm. i œp. Rozalia,
Rudolf

18.00 Œp. Stanis³aw Gregorarz
Œp. Jan Meus - 8 r.œm., Teresa £ê¿niak,
Józef i Felicja Wróbel

Sobota 08 lutego
  6.00 Œp. Józef Witek
  6.45 Œp. Zofia Bieniek
  7.30 Œp. Krzysztof Kurek
  8.00 Œp. Edward Gurdek
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e na dalsze lata

¿ycia dla Apolonii
18.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 26 r.œm.

Œp. Janina, Franciszek z rodzicami oraz
m¹¿ Marian i Krystyna z rodzicami

Niedziela 09 lutego
  6.00 Œp. Zofia Bieniek
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków

¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Serafina i W³adys³aw

 9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 9.00 Roków: Dziêkczynna z proœb¹ o ³aski i b³. Bo¿e,

zdrowie dla Krzysztofa w 40 r. urodzin
10.30 Œp. Maria Mrowiec
12.00 Œp. Tadeusz - 1 r.œm.
13.30 Roczki
18.00 Œp. Alojzy Kumorowski

4. Niedziela Zwyk³a - 02 lutego 2014
Œ w i ê t o  O f i a r o w a n i a  P a ñ s k i e g o

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne: ogromny ból, Ksi¹dz zmar³ przed
moimi œwiêceniami 4 I 1975 roku.

Ksi¹dz proboszcz swoim ¿yciem
naœladowa³ œw. Br. Alberta i œw. Mak-
symiliana. By³ bardzo wra¿liwy na
ludzk¹ biedê. Kocha³ ludzi, nawet ta-
kich, których trudno, a nieraz bardzo
ciê¿ko by³o kochaæ. Mówi o tym zbiór
dokumentów i wspomnieñ opracowa-
ny przez, dzisiaj ju¿ nie¿yj¹cego,
prof. Jana Lachendrê.

Codziennie dziêkujê Panu Bogu bo-
gatemu w mi³osierdzie, za ksiêdza Mi-
cha³a, mojego proboszcza. Tak wiele
Mu zawdziêczam. Tak wiele siê od Nie-
go nauczy³em. To by³ wspania³y, mo¿e
niedoceniony przez wielu, ksi¹dz pro-
boszcz Micha³ Potacza³o!

Je¿eli pamiêæ o Nim wci¹¿ jest ¿ywa,
to znaczy, ¿e by³a to postaæ wyj¹tkowa.

Ten Ksi¹dz by³ „dobry jak chleb”.
Ks. Stanis³aw Jaœkowiec proboszcz

Wadowice – Bazylika
04.01.2014 r.

1. Dziœ Œwiêto Ofiaro-
wania Pañskiego zwane
Œwiêtem Matki Bo¿ej
Gromnicznej. Przypada
dziœ 18. Dzieñ ¯ycia
Konsekrowanego. Ofia-
ra z³o¿ona na tacê przeznaczona jest
na pomoc zakonom kontemplacyj-
nym. O godz. 17.30 Wieczór Jana
Paw³a II, podczas którego wyst¹pi
chór parafialny.

2.  Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci b³og. Jana Paw³a II. W tym ty-
godniu szczególnie bêdziemy modliæ
siê za ma³¿onków.

3. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. Msza œw. dla dzieci

o godz. 16.30. Zachê-
camy do przyjêcia Ko-

munii œw. wynagradza-

j¹cej. W pierwszy pi¹-

tek kancelaria parafial-

na nieczynna.

4. Organizujemy wyjazd na przed-

stawienie Mêki Pañskiej do Ksiê¿y

Salezjan w Krakowie w niedzielê

9 marca o godz. 12.30. Koszt 35 z³ oraz

do Cieszyna w czwartek 10 kwietnia.

Wyjazd o godz. 14.30. koszt 50 z³.

5. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –

wspomnienie œw. Agaty, dziewicy

i mêczennicy, w czwartek – wspo-

mnienie œwiêtych mêczenników

Paw³a Miki i Towarzyszy.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Œ w.  R i t a  –  a u g u s t i a n k a
W Roku Wiary, nasze co miesiêcz-

ne pielgrzymowanie do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewni-
kach po³¹czone by³o z poznawaniem
¿eñskich zgromadzeñ zakonnych,
jako czytelnych i ¿ywych znaków
wiary. I tak poznaliœmy charyzmat,
¿ycie i dzia³alnoœæ: sióstr Karmelita-
nek Bosych, Dominikanek, Felicja-
nek, Nazaretanek, Prezentek, Sera-
fitek, Sercanek i Szarytek.

Mam taki zwyczaj duszpasterski, ¿e
wychodz¹c na kolêdê idê do kaplicy
wystawienia Najœwiêtszego Sakra-
mentu i zawierzam Panu Jezusowi,
Dobremu Pasterzowi rodziny, które
w tym dniu nawiedzê. Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II wspomina³ podczas piel-
grzymek do Wadowic, i¿ w Jego
m³odoœci uczniowie wstêpowali na
modlitwê, aby przed obrazem Matki
Bo¿ej modliæ siê o œwiat³o Ducha
Œwiêtego. Równie¿ za naszych dni
m³odzi i starsi przychodz¹ na modli-
twê zawierzaj¹c Matce Bo¿ej swoje
ró¿norakie sprawy.

Wizyty duszpasterskie s¹ dla ka¿-
dego kap³ana oraz rodziny nawie-
dzanej wa¿n¹ szko³¹. Wci¹¿ siê
uczymy wspó³czesnego cz³owieka,
parafianina naszych czasów. Powoli
siê uczymy, powoli. Od tego ucze-
nia niejednokrotnie g³owa
i serce kap³ana boli, ale
tak¿e i raduje. Tak kiedyœ
pisa³ Lechoñ. Równie¿ dla
nawiedzanej rodziny ko-
lêda jest okazj¹ wspólnej
modlitwy, a tak¿e posze-
rzenia wiadomoœci o pa-
rafii, do której nale¿y.

W roku kanonizacyj-
nym B³ogos³awionego
naszego Papie¿a nawie-
dzaj¹c nasze rodziny nie-
jednokrotnie w ciszy ser-
ca powtarza³em g³oœne, papieskie
wo³anie: „Otwórzcie drzwi Chry-

stusowi”. Otwórzcie drzwi swych
mieszkañ przed nawiedzaj¹cym ka-
p³anem nios¹cym b³ogos³awieñ-
stwo kolêdowe. Jest ono wyzna-
niem wiary, i¿ nasza rodzina przy-
nale¿y do Koœcio³a, pragnie ¿yæ
nauk¹ Chrystusa.

Jak jest z tym otwieraniem drzwi?
Nasz¹ parafiê podzieliliœmy na szeœæ
rejonów, które nawiedza szeœciu ka-
p³anów. Wizytuj¹cy sam okreœla czas
i iloœæ rodzin, które odwiedzi. W re-
jonie, który mia³em zaszczyt nawie-
dzaæ by³o 430 rodzin. Zosta³em przy-
jêty przez 325 rodzin. Niejednokrot-
nie by³em zbudowany przywi¹za-
niem domowników do Koœcio³a.
Oznajmiali mi, ¿e zwolnili siê z pra-
cy, aby prze¿yæ kolêdê. Nie wyobra-
¿aj¹ sobie szczêœliwego roku bez
b³ogos³awionego spotkania z ksiê-

dzem nawiedzaj¹cym ich
rodzinê. Takich postaw jest
w odwiedzanych rodzinach
bardzo wiele.

Spotyka równie¿ ksi¹dz
zamkniête drzwi podczas
kolêdy. Powodów jest wie-
le. Niestosowny czas. Do-
mownicy w pracy. Zauwa-
¿y³em, jak wielu naszych
parafian pracuje za granic¹.
Inni pokonuj¹ do miejsca
pracy du¿e odleg³oœci: 50,
a nawet 100 km w jedn¹

stronê. Dla niektórych dzieñ, w któ-
rym odby³a siê kolêda by³ niew³aœci-

wy. Brali udzia³ w pogrzebach lub
innych uroczystoœciach. Równie¿
przeszkod¹ by³ okres œwi¹teczny,
w którym rodziny na d³u¿szy czas
wyje¿d¿aj¹ w odwiedziny. By³a te¿
grupa ludzi, która z przyczyn wyzna-
niowych nie otwiera drzwi. Pewno
s¹ te¿ i inne przeszkody. Zamkniête
drzwi zawsze s¹ powodem smutku
i budz¹ ró¿norakie refleksje.

Otwórzcie Chrystusowi drzwi,
wo³a³ nasz Papie¿ w dniu inaugura-
cji swego pontyfikatu. Wtedy prosi³,
aby cz³owiek na oœcie¿ otworzy³ siê
na Jezusa Chrystusa.

Otworzyæ przestrzeñ swego wnê-
trza na Chrystusa jest wci¹¿ aktual-
ne. Z radoœci¹ stwierdzi³em, ¿e bar-
dzo wielu naszych parafian stara siê
³¹czyæ codzienne ¿ycie z Chrystu-
sow¹ Ewangeli¹. Spotkanie z takimi
parafianami jest wielk¹ satysfakcj¹
dla ksiêdza, który nawiedza rodziny.

Pomieszanie pszenicy z k¹kolem,
dobra ze z³em ma miejsce nie tylko
w konkretnym cz³owieku, ale tak¿e
w rodzinie. Wci¹¿ ta mieszanka daje
o sobie znaæ.

Przygotowuj¹c siê na kanonizacje,
prosi³em tych, co ¿yj¹ w zwi¹zkach
cywilnych lub te¿ bez ¿adnego zwi¹z-
ku, by w tym roku zechcieli uregulo-
waæ sakramentalnie swoje ¿ycie. Spo-
strzeg³em z niepokojem, ¿e wzrasta
w rodzinach przyzwolenie na niefor-
malne zwi¹zki. Tych, co mieni¹ siê
katolikami, a tylko od wielkiego
dzwonu bior¹ udzia³ we mszy œw. –
by o¿ywili potrzebê systematyczno-
œci. Tych, co zaniedbali przystêpowa-
nie do sakramentów pokuty i komu-
nii œw. – by otrz¹snêli siê z wewnêtrz-
nego letargu. Przez powrót do gorli-
woœci w wierze najlepiej przygotowu-
jemy siê do kanonizacji.

„Dziœ, gdy us³yszycie Jego g³os nie
zatwardzajcie serc waszych!”


