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1. Niedziela Wielkiego Postu

Jestem przy Tobie
Wadowice udaj¹ siê na 149-t¹ ju¿

pielgrzymkê na Jasn¹ Górê, aby dziê-
kowaæ Bogu za zbli¿aj¹c¹ siê kano-
nizacjê Wielkiego Papie¿a – b³. Jana
Paw³a II. 16 luty br to VII miesi¹c no-
wenny apelowej przed uroczystoœci¹
kanonizacji.

Wyjazdy te ciesz¹ siê du¿ym powo-
dzeniem, zarówno w Wadowicach jak
i okolicznych parafiach – tym razem

ny sposób przybli¿a nam ¿ycie
Jezusa Chrystusa i Jego Mat-
ki oraz tajemnicê wiary. Te
rozwa¿ania odbieramy jak
„ma³e rekolekcje”, które g³ê-
boko pozostaj¹ w naszych ser-
cach i przygotowuj¹ nas na
spotkanie z Matk¹ Bo¿¹ w Ja-
snogórskim Obrazie. Czêœæ
IV Chwalebna – która by³a
rozwa¿ana – przygotowuje
nas do ostatecznego etapu
¿ycia cz³owieka, czyli ¿ycia
wiecznego. Ponadto, uœwia-
damiamy sobie, ¿e Matka
Bo¿a zosta³a z cia³em i dusz¹ wziêta
do nieba i tam zosta³a wywy¿szona
na Królow¹ Nieba i Ziemi. Maryja jest
Wszechpoœredniczk¹ ³ask, które p³yn¹
od Jezusa Chrystusa na ziemiê.

Nastêpnie uczestniczyliœmy we
mszy œwiêtej sprawowanej przy Cu-
downym Obrazie Jasnogórskim przez
ks. Infu³ata oraz O. Grzegorza Mar-
czuka – Pallotyna, uczestnika naszej
pielgrzymki. O. Grzegorz nawi¹zuj¹c
do odczytanej ewangelii wyg³osi³
bardzo ³adn¹ homiliê.

Apel prowadzi³ O. Mieczys³aw Po-
lak – podprzeor Jasnej Góry. Jasno-
górskiej Matce Koœcio³a zawierzy³
sprawy Ojczyzny, narodu, Koœcio³a
oraz nasze ludzkie drogi ¿ycia. Dziê-

dwa autokary wype³nione by³y
do ostatniego miejsca.

W nastrój modlitewny wpro-
wadzi³ nas nasz przewodnik du-
chowy ks. Infu³at Jakub Gil.
Przypomnia³, ¿e to w³aœnie 11
lutego ubieg³ego roku -  w Miê-
dzynarodowy Dzieñ Chorego –
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
zrezygnowa³ ze swej pos³ugi
Zwierzchnika Koœcio³a Katolic-
kiego i og³osi³, ¿e stan zdrowia
nie pozwala mu na dalsze owoc-
ne pe³nienie tej funkcji. W na-
stêpstwie powy¿szego, 28 lute-

go o godzinie 20:00 opuœci³ Watykan.
Ks. Infu³at podkreœli³ wielkie zas³u-

gi papie¿a Benedykta XVI w przyspie-
szony proces beatyfikacji i kanoniza-
cji papie¿a Jana Paw³a II.

Ró¿aniec odmawialiœmy w intencji
papie¿a emeryta Benedykta XVI oraz
we wszystkich intencjach jakie mamy
w swoich sercach. Rozwa¿ania po-
szczególnych tajemnic prowadzi nasz
duszpasterz, który w bardzo przystêp-

kowa³ za zbli¿aj¹c¹ siê kanonizacjê Pa-
pie¿a Polaka oraz za wszystko, co za
poœrednictwem Matki otrzymaliœmy.
Wyprasza³, abyœmy umieli wype³niaæ
wolê Bo¿¹ i rozpoznawaæ piêkno Chry-
stusowej ³aski. Prosi³ o wsparcie dla
walcz¹cych z beznadziej¹, potrzebuj¹-
cych dobrej nowiny i ewangelicznej
nadziei, aby prze³amaæ zniechêcenie
i zawsze trwaæ przy Matce Bo¿ej.

W drodze powrotnej, odmawiaj¹c „ró-
¿aniec pielgrzyma”, modliliœmy siê
w ró¿nych intencjach, które przedsta-
wiali poszczególni pielgrzymi. Ponad-
to, nasz goœæ O. Grzegorz opowiedzia³
ciekawe wspomnienia z pobytu i pracy
duszpasterskiej na misji na Karaibach
na wyspie Barbados. Irena Mróz

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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Tadeusz WoŸniak

S³owo na niedzielê

Mt 4, 1-11  Jezus przez czterdzieœci dni poœci i jest kuszony

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊTEGO
PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN: Rz 5, 12-19

Zmi³uj siê, Panie, bo jesteœmy grzeszni.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU: Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Przestêpstwo sprowadzi³o œmieræ, ale obficiej sp³ynê³a ³aska

EWANGELIA:

Podczas prymicji biskupich
Ks. Bp. Romana Pindla, które od-
by³y siê w naszej parafii 26 stycznia
br. doœwiadczyliœmy pe³ni Koœcio³a
Chrystusowego. Biskup nastêpca
Aposto³ów, prezbiterzy, osoby kon-
sekrowane, osoby œwieckie bo „ró¿-
ne s¹ dary ³aski lecz ten sam Duch,
ró¿ne te¿ s¹ dary pos³ugiwania lecz
jeden Pan” (lKorl2,4-5). Znakiem
podkreœlaj¹cym jednoœæ prezbitera-
tu z Ks. Biskupem by³a liczna obec-
noœæ kap³anów. Najœwiêtsz¹ Eucha-
rystiê koncelebrowali: ks. dziekan
Stanis³aw Jaœkowiec, ks. infu³at Ja-
kub Gil, ksiê¿a pra³aci: Ks. Józef
Jania, Ks. Jan Sopicki, Ks. Zdzis³aw
Ka³wa, O. Benedykt Belgrau OCD
- Przeor z Wadowickiej Górki, Ks.
Tadeusz £ojas - Pallotyn, ksiê¿a ro-
dacy. Obecnoœæ tak wielu kap³anów
to nie jedyny znak jednoœci z Ks. Bi-
skupem. Liczny udzia³ wiernych
cz³onków naszej wspólnoty parafial-
nej, to równie¿ znak uczestnictwa
w pe³ni Koœcio³a, która objawia³a siê
w tej podnios³ej uroczystoœci. Sk³a-
daj¹cy w imieniu poszczególnych
stanów parafii ¿yczenia, wypowia-
dali s³owa wspó³graj¹ce z odczucia-

P e ³ n i a  K o œ c i o ³ a

mi obecnych. Szczególnie ciep³o za-
brzmia³y s³owa „Czcigodny Wujku,
drogi Biskupie”. Wypowiadaj¹cy je
bratanek Ks. Biskupa podkreœli³
w ten sposób, ¿e Ks. Biskup to jeden
z nas, cz³onek rodziny: wujek, ale
i syn, brat..., cz³onek naszej rodziny
parafialnej. Ka¿da katolicka rodzina
to Koœció³, Domowy Koœció³, i w ro-
dzinie jest, jak mówi³ nasz Wielki
Rodak B³. Jan Pawe³ II, przysz³oœæ
Koœcio³a. Bratanek mówi³ równie¿,
¿e Ks. Biskup „w diecezji bielsko-
¿ywieckiej bêdzie jakby w nowej ro-
dzinie” oraz, „tu jest twoja parafia,
rodzina, przyjaciele...” A wczeœniej
powiedzia³ wa¿ne s³owa, aby Ks. Bi-
skup „Zjednoczy³ nasze myœli we
wspólnocie Chrystusa Króla, w Ko-
œciele Bo¿ym, co ludzi jak matka do
serc przytula”. Koœció³ Matka, Ko-
œció³ wspólnota, Koœció³ rodzina.

Siostra zakonna, zakonnik, kap³an,
biskup, papie¿ - wzrastaj¹ w rodzi-
nie. W rodzinie rodz¹ siê powo³ania
i w rodzinie rodzi siê pe³nia Koœcio-
³a. Panie, daj nam nowe powo³ania
kap³añskie i zakonne, ukazuj nam
kolejne znaki Twej szczególnej opie-
ki, daj nam œwiête rodziny.

B¹dŸcie œwiadkami mi³osierdzia.

W oczekiwaniu na Kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II

Nikomu i nigdy nie jest ³atwo mó-
wiæ o cz³owieku. Tym trudniej do-
trzeæ do tajemnicy osoby – cz³owie-
ka takiego formatu i talentów jakim
by³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.

Mo¿e lepiej by³oby zamilkn¹æ wo-
bec niego, bo by³ przebogatym da-
rem, ale i g³êbok¹ tajemnic¹. Mo¿e
dlatego tyle o Nim napisano, powie-
dziano, choæby poprzez tytu³y arty-
ku³ów, ksi¹¿ek, czy poprzez filmy
ostatnich lat. A mimo to – zawsze
gdzieœ w sercu powstaje niedosyt,
wszak obraz cz³owieka powstaje tyl-
ko wtedy, gdy zbierze siê razem
wszystkie dzie³a mi³oœci, wszystkie
myœli, inicjatywy dobrej woli,
wszystkie czyny mi³oœci bliŸniego,
modlitwy, cierpienia.

Przygotowuj¹c siê do kanonizacji
w papieskich Wadowicach patrzê
dziœ jeszcze raz na Jego ¿ycie i co
dostrzegam? Dostrzegam m.in. Jego
ewangeliczny radykalizm. Z czego
on wyrasta? Pomoc¹ niech bêd¹ s³o-

wa poety: „Mogê ¿yæ bez pokarmu,
bez powietrza, bez wody, bez s³oñ-
ca, bez gwiazd, bez marzeñ, bez
snów. Mogê ¿yæ pod ziemi¹ jak kret,
ale nie mogê ¿yæ bez Ciebie Bo¿e,
bo jesteœ wszystkim czego potrzebu-
jê na tym œwiecie, bo jesteœ dla mnie
wszystkim. Bo bez Ciebie kwiaty nie
s¹ pachn¹ce… gwiazdy nie
œwiec¹… woda jest gorzka… ³¹ki
nie s¹ zielone… ptaki nie œpiewaj¹…
moje serce nie bije… bo bez Ciebie
nie mam nic”.

Ile¿ w Janie Pawle II by³o modli-
twy, kontemplacji, zatopienia
w Bogu. Ta kontemplacja Boga
i zjednoczenie z Nim prowadzi³a Go
do ludzi. Uczy³a Go, ¿e trzeba byæ
jak Bóg blisko ludzi, ¿e trzeba tu na
ziemi przed³u¿aæ Jego cz³owieczeñ-
stwo. Mo¿e dlatego Jan Pawe³ II id¹c
do ludzi mówi³ nam o Jezusie, jedy-
nym Zbawicielu œwiata. Mówi³ po-
przez pielgrzymki apostolskie, ency-
kliki, adhortacje i Listy Apostolskie.
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Poniedzia³ek 10 marca
  6.00 Œp.Kazimiera Glanowska
  6.45 Œp. Anna Daruk
  7.30 Œp. Ignacy i Franciszka Radwan - r.œm.
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 W intencji pracowników Polskiego

Komitetu Pomocy Spo³ecznej
w Wadowicach

18.00 Œp. Józef Warmuz
Œp. Kazimierz Kolber

Wtorek 11 marca
  6.00 Œp. Jacek, Krystyna Czuba
  6.45 Œp. Anna Daruk
  7.30 Œp. Maria Górska-Putek
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp.Kazimiera Glanowska
18.00 Œp. Zbigniew K³aput

Œp. Jan Œliwa

Œroda 12 marca
  6.00 Œp. Stefania i Jan Kowalczyk
  6.45 Œp. Stanis³aw Witek, ¿ona Maria i rodzeñstwo
  7.30 Œp. Emilia Paj¹k - 1 r.œm., Franciszek

Paj¹k - 43 r.œm.
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp.Anna Matuszek - 2 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Edward Gurdek
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef Warmuz
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Józef ¯ak
Œp. Maria Putek
Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
Œp. Józefa Bizoñ
Œp. Józefa Rajda - 8 r.œm.
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Bronis³awa Grzybczyk
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Julian Flasz
Œp. Franciszka Fia³kowska
Œp. Jerzy Remer
Œp. Czes³awa i Stanis³aw Kot

Czwartek 13 marca
  6.00 Œp. Stanis³aw Gregorarz
  6.45 Œp. Olga Pitu³ej - 2 r.œm.
  7.30 Œp. Kazimiera Glanowska
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³og.

i opiekê œw. Józefa dla Józefy
18.00 Œp. Krystyna Klauzner - w dniu imienin

Œp. Krzysztof Kurek

Pi¹tek 14 marca
  6.00 Œp. Kazimiera Byrska
  6.45 O b³og. Bo¿e i opiekê Matki Najœw.

dla Wies³awa Robotyckiego
  7.30 Œp.  Maria Putek

Œp. Joanna Szczurek
 8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Kazimiera Glanowska
18.00 Œp. Marek Kunowski - 2 r.œm.

Œp. Józef Warmuz

Sobota 15 marca
  6.00 Œp.Józef ̄ ak
  6.45 Œp. Kazimiera Glanowska
  7.30 Œp. Józef Warmuz
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Zbigniew K³aput
18.00 Œp. Tadeusz Palichleb

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

II Niedziela Wielkiego Postu 16 marca
  6.00 Œp. Józef Fuczek, Franciszka Bylica,

Jan Góral, ¿. Henryka, zmarli z rodz.
Góral i Grudniewicz

  7.30 Œp. Józef Piskorz
Œp. Bronis³awa B¹k - 4 r.œm.

 9.00 Œp. Krystyna Gurdek
 9.00 Roków: Œp. Józef Polak
10.30 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
12.00 O zdrowie i b³og. dla Lucyny
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Zbigniew Maluty - 11 r.œm.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec,
proboszcz.

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem,

które pochodzi z ust Bo¿ych.

I n t e n c j e
m s z a l n e

Nasz Wielki Rodak, Wadowiczanin
szed³ przez œwiat niesiony wezwa-
niem serca, ze œwiadomoœci¹, ¿e nam
nie wolno w miejscu staæ. On szed³
niczym po z³ote runo… po ostatni¹
nagrodê… wœród odwróconych ple-
cami. Szed³ daj¹c œwiadectwo.

Razem z wami patrzê na ¿ycie
b³og. Jana Paw³a II Wielkiego Papie-
¿a. I przygotowuj¹c siê do Jego ka-
nonizacji dostrzegam w Jego ¿yciu
ró¿norodne p³aszczyzny znaczone
darem mi³oœci. Zatrzymujê siê dziœ
nad darem do Ojczyzny naszej –
Polski, ziemi znaczonej Jego
obecnoœci¹ a¿ dziewiêæ razy.

Jan Pawe³ II kiedy rozpo-
czyna³ swój pontyfikat po-
wiedzia³ charakterystyczne
s³owa: „Có¿ mam powie-
dzieæ o sobie ja, któremu po
30-dniowym pontyfikacie
Jana Paw³a I wypad³o z nie-
zbadanych wyroków Bo¿ej
Opatrznoœci przej¹æ po nim
dziedzictwo i sukcesjê apostolsk¹ na
Stolicy œw. Piotra? Có¿ mam powie-
dzieæ ja, pierwszy po 455 latach pa-
pie¿ wezwany na Stolicê Rzymsk¹
spoza W³och? Có¿ mam powiedzieæ
ja, Jan Pawe³ II, pierwszy w dziejach
Koœcio³a i Ojczyzny papie¿ Polak,

papie¿ S³owianin? …Wszystko to
noszê w sercu i niejako zabieram
z sob¹”.

Ojciec Œwiêty Kocha³ Polskê, ko-
cha³ Kraków i rodzinne Wadowice,
w których „wszystko siê zaczê³o”.
Dawa³ temu wyraz podczas pielgrzy-
mek do Ojczyzny. Wzruszaj¹ca by³a
ta ostatnia z 2002 roku, kiedy Papie¿
w Krakowie odda³ œwiat Mi³osierdziu
Bo¿emu i zarazem zleci³ nam zada-
nie: „Trzeba przekazaæ œwiatu ogieñ
mi³osierdzia. W mi³osierdziu Boga
œwiat znajduje pokój, a cz³owiek

szczêœcie. To zadanie po-
wierzone nam, drodzy bra-
cia i siostry, Koœcio³owi
w Krakowie, w Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bo-
¿ego Mi³osierdzia… B¹dŸ-
cie œwiadkami mi³osierdzia.”

„Przez kraj przeszed³ z s³o-
wem ¿ywej wiary. Treœci¹
Ewangelii pustkê serc wy-
pe³ni³ On Wielki Zwiastun

Nadziei.  W oczekiwaniu na kanoni-
zacjê przywo³ujemy pokorê i mi³oœæ,
których nas uczy³ pochylaj¹c siê ni-
sko ku ziemi ca³uj¹c prochy naszych
Ojców. Za Jego ¿ycie i Wielki Pon-
tyfikat niech Bóg bêdzie uwielbiony.
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W a r t o  w i e d z i e æ

1. Na monstrancjê – wotum dla
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej – za ka-
nonizacjê Jana Paw³a II – zebrali-
œmy sumê 10.885 z³ i 250 euro. Ofia-
rodawcami byli: uczestnicy piel-
grzymek apelowych, parafianie, ka-
p³ani, a tak¿e entuzjaœci wotum
mieszkaj¹cy poza Wadowicami.
Wszystkim sk³adam serdeczne Bóg
zap³aæ. Monstrancja wotum koszto-
wa³a 9.500 z³. Reszta zebranych pie-
niêdzy, w sumie 1.385 z³ i 250 euro
przekaza³em naszemu ks. Probosz-
czowi na pami¹tkow¹ tablicê wmu-
rowan¹ w nasz¹ bazylikê, a upa-
miêtniaj¹c¹ kanonizacjê. Monstran-
cjê, któr¹ z³o¿ymy podczas apelu na
Jasnej Górze w dniu 16 kwietnia

bêdzie mo¿na ogl¹daæ w kaplicy
b³og. Papie¿a w naszej bazylice
w niedzielê 16 marca.

2. W ostatnim tygodniu przez
wspomnienie liturgiczne œw. Kazi-
mierza przypomnia³ siê nam œp. ks.
inf. Kazimierz Suder. By³ kap³anem
niepospolitym. Dwa tygodnie temu
uczestniczy³em na Gorce u oo. Kar-
melitów we mszy œw. z okazji
15. rocznicy œmierci o. Rudolfa Wa-
rzechy, której przewodniczy³ ks. bp
Roman Pindel. S³ysza³em tam, jak
czciciele tego niezwyk³ego karmeli-
ty wiele zrobili, by pog³êbiæ jego
pamiêæ. Konfrontuj¹c tych wielkich,
wadowickich kap³anów prze¿y³em
smutek z powodu tego, i¿ w naszej

1. Niedziela Wielkiego Postu - 09 marca 2014

1. W okresie Wielkiego Postu na-
bo¿eñstwo Gorzkich ̄ ali w niedziele
o godz. 17.00, natomiast Droga
Krzy¿owa w pi¹tki o godz. 8.30
i 18.30, dla dzieci o 17.00 oraz
w niedziele o godz. 16.15. Ko-
ronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
w naszej bazylice po Mszach
Œw. o godz. 8.00 i 12.00 oraz
o godz. 15.00 Zachêcamy
wiernych do udzia³u w tych
pokutnych nabo¿eñstwach.

2. W œrodê u oo. Karmeli-
tów o godz. 8.00 i 17.00 zakoñcze-
nie nowenny do œw. Józefa. /-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

3. W sobotê o godz. 10.00 spotka-
nie grupy o. Pio.

4. Nasza m³odzie¿ zaprasza na wa-
dowickie spotkanie m³odych w so-

botê 15 marca. Bêdzie to du-
chowe przygotowanie do ka-
nonizacji Papie¿a-Polaka. Na
modlitwie i Eucharystii chce-
my wnikn¹æ w tajemnice
œwiêtoœci, jak¹ kroczy³ b³og.
Jan Pawe³ II. Rozpoczêcie
o godz. 17.00. Po mszy œw.
bêdzie koncert pieœni pasyj-

nych w wykonaniu m³odzie¿y.

spo³ecznoœci wadowickiej niewiele
uczyniliœmy by zachowaæ, a nawet
pog³êbiæ znajomoœæ
naszego kochanego
ks. inf. Kazimierza
Sudera. Oby œw. Jó-
zef, marcowy Patron,
pomóg³ nam pode-
rwaæ siê i utrwaliæ pa-
miêæ zmar³ego ks. In-
fu³ata, tak¿e w ksi¹¿-
ce biograficznej na
jego temat.

3. Szybkimi krokami zbli¿a siê
wielki dzieñ dla Wadowic. Jest nim
kanonizacja b³og. Jana Paw³a II. Jest
to wyj¹tkowa apoteoza wadowicza-
nina. Zauwa¿am, jak rynek hagiogra-
ficzny wype³nia siê ró¿nymi pami¹t-
kami, a zw³aszcza Jego obrazami.
Nawiedzaj¹c nasze rodziny po kolê-
dzie, z radoœci¹ zauwa¿a³em
w mieszkaniach portrety naszego
B³ogos³awionego oraz obrazy Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Te
znaki naszej religijnoœci s¹ czytel-
nym œwiadectwem, do jakiej parafii
nale¿ymy.

By³em kilkakrotnie pytany, co zro-
biæ ze œwiêtymi rzeczami: obrazami,
ró¿añcami, krzy¿ykami kiedy siê
podniszczy³y, albo te¿ nie pasuj¹ do
nowego wnêtrza. Myœlê, ¿e te rze-
czowe znaki naszej wiary, zw³aszcza
obrazy i ksi¹¿eczki – wypada spaliæ.
Inne trwa³e rzeczy – krzy¿yki, me-

daliki, ró¿añce – najlepiej g³êboko
zakopaæ w ziemi.

W zwi¹zku z nad-
chodz¹c¹ kanonizacj¹
bardzo polecam w³a-
œcicielom ró¿nych
warsztatów, pracowni
itd., w których niejed-
nokrotnie s¹ wywie-
szone bardzo roznegli-
¿owane panie – by je
usun¹æ, a na to miejsce

zawiesiæ obraz œwiêtego papie¿a Jana
Paw³a II. Bêdzie On w³aœciwym na-
tchnieniem do rzetelnej, radosnej
i dobrze wynagradzanej pracy.

4. Prze¿yliœmy w ostatnich dniach
przed Popielcem 40-godzinne nabo-
¿eñstwo eucharystyczne. Stara³em
siê w nim uczestniczyæ. Z radoœci¹
obserwowa³em, ¿e w tych dniach
przybywaliœcie na adoracjê. Chwa³a
wam za tak¹ postawê. Zauwa¿y³em
jednak, ¿e z pewnoœci¹ by³oby was
wiêcej, gdyby to nabo¿eñstwo by³o
dok³adnie zaprogramowane. Wolny
rynek w koœciele nie jest silnym
bodŸcem do uczestnictwa. Jezus
Chrystus mocno podkreœla³ rolê wol-
nej woli – „jeœli chcesz”, ale równie¿
uczy³ o konsekwencjach ludzkich
wyborów. W okresie Wielkiego Po-
stu do³ó¿my starañ byœmy brali udzia³
w nabo¿eñstwach pokutnych: Gorz-
kich ¯alach i Drodze Krzy¿owej.


