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Atmosfera świątyni karmi nas ciszą i pokojem. Inaczej jest na targowisku. Przedewszystkim mozaika dźwięków. Ludzie nie tylko mówią, ale wręcz krzyczą. Słychaćgdakanie, pianie kogutów, szczekanie psów i mnóstwo innych odgłosów.Połączenie tych dwóch miejsc w jedno nie jest ani mądre, ani możliwe.Znaleźli się jednak tacy, którzy pewne usługi chcieli wprowadzić do krużgankówświątyni jerozolimskiej. Od czego zaczęli? Może od monet, potem były gołębie,baranki i wreszcie odważyli się wprowadzić woły. Cicho, spokojnie i doszli dotego, co było w ich planach. Raptem pojawił się ktoś, kto to wszystko burzyi nazywa rzeczy po imieniu. Tym kimś był Jezus.
Panie Jezu, spraw, aby w naszych sercach nie było targowiska, gdzie
zaczniemy przeliczać, odliczać i handlować zamiast dziękować za to,
co otrzymaliśmy w darze od Boga. Broń Panie wszystkich zajmujących się
handlem przed pokusami szybkich i nieuczciwych zysków.

11 marca 2012 r. — III niedziela Wielkiego Postu, rok B, Ewangelia wg św. Jana 2,1325

18 marca 2012 r. — IV niedziela Wielkiego Postu, rok B, Ewangelia wg św. Jana 3,1421
Są takie słowa, których unikamy. Czynimy to nie z tego powodu, że brzmią nieładnie, ale nie znamy ichznaczenia lub nie do końca wierzymy w to, co mówią inni, gdy ich używają. Do takich słów należy słowo„potępienie”.W informacjach radiowych czy telewizyjnych bywaono używane w formie: „Papież potępił…”lub „Biskupi potępili…”.Kościół naucza z miłością, ale często też wyrażaswój niepokój czy sprzeciw. Istnieją takie zaszłościhistoryczne, które sprawiają, że niektóre słowa sąściśle nacechowane i dlatego konieczne jestsubtelne rozróżnienie. Pamiętajmy: „Bóg nie posłałswojego Syna na świat, aby go potępił…”.
Panie Jezu, który znasz tajemnicę Słowa, spraw,
aby ludzie troszczyli się o kulturę języka
i o adekwatność i prawdę w wypowiedzi. Niech
to, co mówią, podlega rozsądnej ocenie rozumu.
Niech słowa nie będą lekceważone
i wypowiadane obojętnie i nieodpowiedzialnie.
Źródło: "Ewangelia 2012", Edycja Świętego Pawła
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Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
1. Chrześcijanie, tak jak wszyscy ludzie,
poddani są presji czasu: nieustannie ma
my go za mało, żyjemy w pośpiechu bom
bardowani wiadomościami, z których tylko
nieliczne są nam potrzebne. Bolesne po
działy, raniące słowa, krzywdzące opinie
są wszechobecne. Współczesna kultura
rzadko prowadzi nas w stronę prawdy, do
bra, przebaczenia, ciszy. Hałas towarzyszy
nam wszędzie: na ulicy, w domu, teatrze,
kinie, w miejscu wypoczynku. Jak tu zrozu
mieć myśl Benedykta XVI, że „bez milcze
nia nie ma słów bogatych w treść”?
A przecież Ojciec Święty zwraca nam uwa
gę, że skoro także milczenie jest „sposo
bem komunikowania się z człowiekiem”, to
jego brak uniemożliwia pełny i właściwy
kontakt międzyludzki, utrwala podziały
i niszczy więzy pomiędzy osobami.

Wielki Post ma między innymi te
mu służyć – uświadomieniu sobie zagroże
nia tych więzów i podjęciu próby ich
odbudowy. To też jest rodzaj nawrócenia,
do którego wzywa Kościół swoje dzieci:
większy dystans od tego, „co wypada”, „co
jest modne”, „trendy” czy „cool” – jak lubi
my tę rzeczywistość określać. Dajmy
część naszego czasu bliźnim, przyczyniaj
my się do zasypywania przepaści między
przeciwnikami (jeden z publicystów napi
sał, że Polacy coraz bardziej przypominają
wypełnionych wzajemną nienawiścią Tutsi
i Hutu, afrykańskich plemion z Rwandy!),
wyciszmy swoje nieumiarkowane dążenia
do zabawy, rozrywki i dostatku.

Chrześcijanie to przecież „źródła
światła” w świecie. Jesteśmy chrześcijana
mi?! Stare, dobrze sprawdzone sposoby
naprowadzą nas na właściwe tory; pomo
gły tylu pokoleniom przez dwa tysiąclecia,
pomogą i nam. Tylko otwórzmy się na mo
dlitwę, post, ciszę, nawrócenie; sięgnijmy
do katolickiej gazety, radia czy telewizyjnej
stacji. Przestańmy się bać – nauczmy się
zdecydowania w zabiegach o własne, oby
watelskie prawa!
2. Bardzo szczególną rolę w życiu chrze
ścijanina pełni Kościół (pisany dużą literą!).
Mój Kościół, moja wspólnota wierzących
w Chrystusa i z Nim zjednoczonych! Czy

hasło roku duszpasterskiego „Kościół mo
im domem” jest naprawdę moim hasłem?
Tyle słyszymy krytyk, szyderstw, kpin z Ko
ścioła! Jak zareagujemy? Właściwie, to
z kogo kpią i szydzą? Z biskupa, księdza,
zakonnicy czy zakonnika? Kościół to prze
cież o wiele więcej niż poszczególny czło
wiek!

Czy w Kościele jest zło i grzech?
A we mnie – jest zło? Jeżeli jest, to znaczy,
że ja również „wnoszę zło i braki do wspól
noty Kościoła”. Kościół ma rany, bo to, co
ludzkie, nigdy nie jest doskonałe, idealne.
Mój grzech jest skazą, raną Kościoła.

Ale oprócz mnie, moich sąsia
dów, księży czy biskupów do Kościoła na
leży przede wszystkim Chrystus. On nie
ma grzechu, a jest fundamentem Kościoła!
Dlatego możemy nazywać Go Świętym!

Są też w Kościele ludzie, dla któ
rych najważniejszą troską życia było naśla
dowanie Jezusa: to ludzie święci, tacy jak
Jan Paweł II, s. Faustyna, ks. Jerzy Popie
łuszko, o. Maksymilian Kolbe, Matka Tere
sa... Czy wiecie Siostry i Bracia, że to
właśnie święci tworzą prawdziwą historię
Kościoła? To oni najbardziej przekonująco
ukazują, że moc świętości Chrystusa i Je
go przyjaciół jest większa od brudu, jaki
wnosimy w życie Bożej rodziny!

To właśnie we wspólnocie Ko
ścioła Chrystus nas przemienia, nawraca,
mówi do nas, przebacza nam grzechy!
Dziękujemy Panu Jezusowi, że jesteśmy,
każdy z osobna, cząstką Chrystusowego
Kościoła. To w naszych rodzinnych do
mach doświadczamy opieki, miłości, zro
zumienia; to w nich uczymy się altruizmu,
solidarności; tu tworzymy hierarchię warto
ści ważną dla całego samodzielnego życia,
z domu wynosimy poczucie odpowiedzial
ności, umiejętność dzielenia się; tu jest
pierwsza szkoła naszej przyjaźni z Bo
giem!

Czas Wielkiego Postu sprzyja
oczyszczeniu sumień, pogłębieniu rodzin
nych więzi, rozpoczęciu świadomej pracy
nad sobą. Tej pracy sprzyja Kościół Jezusa
głosząc niestrudzenie Ewangelię i sprawu
jąc sakramenty, zwłaszcza pokuty i Eucha
rystii. Próbujmy, chciejmy tylko z tych

pomocy korzystać!
3.Gdybyśmy zatem mieli krótko podsumo
wać zadania tegorocznego Wielkiego Po
stu:
 najpierw powiedzmy sobie, że nadszedł
oto dobry czas, by stawać się lepszym
człowiekiem, by usuwać z serca wszelką
bylejakość, by nazwać sobie po imieniu
wady pomniejszające nasze człowieczeń
stwo;
 na drugim miejscu należy wzbudzić wolę
bycia gorliwszym chrześcijaninem dającym
mężnie świadectwo swojej wierze i goto
wym do obrony tego, co Boże! Bez pogar
dy i niechęci wobec ludzi
niepodzielających naszych wartości, ale
i bez kompleksów umiejących bronić Chry
stusa! Jego nie trzeba się wstydzić! Nie ma
powodu bać się oskarżeń o to, że jesteśmy
„ultrakatolami”, „fundamentalistami”, „kon
serwatystami” itp. Pamiętamy Apostołów,
którzy cieszyli się, że mogli cierpieć dla
imienia Chrystusa? My przecież dzisiaj,
Jego uczniowie, trwamy w Apostolskim
Kościele;
 Wielki Post zachęca do refleksji nad tym,
co oznacza hasło: „Kościół jest naszym
Domem”! Wspólnota Kościoła ma moc
jednania nas z Bogiem, kontaktowania
z Nim, uczy nas z Bogiem rozmawiać. Do
brze zreflektujmy te prawdy uczestnicząc
w Świętej Liturgii Wielkiego Postu, zwłasz
cza we Mszach Świętych niedzielnych,
lecz także w celebracjach Wielkiego Tygo
dnia, Gorzkich żalach i Drodze Krzyżowej.
Pozwoli to nam tak kształtować wrażliwość
naszych sumień, że nie tylko będziemy
mówili o swojej wierze, ale przede wszyst
kim otwierali się na niezmienną naukę
i wymagania Pana Jezusa. To jest właśnie
usuwanie zgorszenia z Kościoła, to praw
dziwa troska o Chrystusową rodzinę,
to wreszcie świadectwo, nasze świadec
two tak potrzebne światu!

Moim Braciom w kapłaństwie i wszystkim
Wiernym Kościoła Włocławskiego na tę

pracę błogosławię.
+ Wiesław Mering

BISKUP WŁOCŁAWSKI

We wspólnocie Kościoła stawajmy się lepszymi ludźmi
i bardziej przekonującymi uczniami Chrystusa
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Tegoroczny Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, po
raz pierwszy obchodzony był
w Zduńskiej Woli w uroczystej
oprawie. Przypadał akurat
w czwartek, w pierwszym tygo-
dniu Wielkiego Postu, kiedy w li-
turgii odczytywana była historia
próby zagłady narodu żydow-
skiego, za czasów królowej Es-
tery, a w Ewangelii usłyszeliśmy
Jezusa wzywającego do wytrwa-
łości w dążeniu do celu: „Pro-
ście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołacz-
cie, a otworzą wam”.

Oto kilka myśli z homilii,
wygłoszonej w tym dniu podczas
mszy świętej w Bazylice, w in-
tencji Żołnierzy Wyklętych.

Spotykamy dziś Królową
Esterę, która modli się
w imieniu swojego Narodu, prze-
znaczonego do zagłady, przez
kłamstwo Hamana, jednego
z ministrów Króla Artakserksesa.
Grozi również i jej niebezpie-
czeństwo śmierci, ponieważ pra-
wo zabraniało Królowej
samowolnego przyjścia do Króla,
bez jego zaproszenia. Estera
decyduje się jednak na ryzyko,
aby chronić swój naród
i samowolnie staje przed obli-
czem króla. Jedyną jej nadzieją
jest Bóg i modli się do Niego sło-
wami: „wybaw nas ręką Twoją
i wspomóż mnie opuszczoną
i nie mającą nikogo prócz Cie-
bie, Panie, który wiesz wszyst-
ko”. Znamy koniec tej historii –
Pan, który wie wszystko, uchro-
nił od zagłady cały naród i Królo-
wą Esterę.

Oto biblijna historia
o władzy, żądzy pozbycia się
tych, którzy myślą inaczej,
o kłamstwie i nienawiści.

A teraz współczesna hi-
storia – tajemnica Żołnierzy Wy-
klętych.

Żołnierze Wyklęci – kim
są? To Ci, którzy dobro Ojczyzny
i naszą wolność uznali za bar-
dziej ważne, niż własne życie
i święty spokój, za jakąkolwiek
cenę. Ale Żołnierze Wyklęci to
nie straceńcy, którzy nie chcieli
żyć – bo bardzo chcieli – tylko,
że cenili życie z godnością, a tę
godność odbierała im i nam ob-
ca, nieprzyjazna siła.

Przez kogo zostali wyklę-
ci? Wyklęci są przez kłamstwo
i o mało co, także wyklęci przez
zapomnienie w swoim Naro-
dzie@

Wyklęci są jednak przede
wszystkim przez kłamstwo! Klą-
twą rzuconą na nich było kłam-
stwo, którym karmiono cały
Naród, klątwą był gwałt zadany
Prawdzie, gdzie wrogów nazy-
wano - przyjaciółmi; zdradę - in-
teresem narodowym; obcą
kulturę i ideologię narzuconą
siłą - programem Narodu.

Jakże wielu dziś chce
wciąż posługiwać się tą metodą
karmiąc innych kłamstwem
i kneblując usta tych, którzy mają
inne, swoje zdanie. Jakże wielu,
mając najnowocześniejsze na-
rzędzia, podaje dziś nam na po-
karm kłamstwo, trując cały
Naród. Jakże wielu sprzedało
się, bez skrupułów manipulując
prawdą, widząc w tym sposób
na życie, w różnych redakcjach,

stacjach, wysokich komisjach,
urzędach...

Aby dziś, nikt ponownie
nie został kłamstwem wyklęty,
koniecznie należy się temu
sprzeciwiać!!!

Pamiętamy, że ten uro-
czysty Dzień obchodzimy dzięki
inicjatywie śp. Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Ka-
czyńskiego – o mało co
wyklętego, przez współczesne
kłamstwa, z całą delegacją lecą-
cą przez Smoleńsk do Katynia,
kolejnego miejsca w naszej hi-
storii wyklętego.

Kochani, dziś słyszymy
zapewnienie Jezusa: „Proście,
a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam”. Zachęceni tymi
słowami trwajmy na modlitwie.
Dziś prosząc o zbawienie dla
Żołnierzy Wyklętych, prosimy też
o błogosławieństwo dla Ojczyzny
i o to, by już nigdy klątwa kłam-
stwa nie rządziła naszą codzien-
nością, naszym życiem.

W dzisiejszym słowie Je-
zusa znajdujemy też bardzo
konkretny program działania dla
nas. Jezus mówi: „Wszystko
więc, co byście chcieli, żeby
wam ludzie czynili i wy im czyń-
cie”.

Nie może być jaśniejsze-
go i wyraźniejszego przesłania.
Jeśli chcę być na miarę Bohate-
rów - Żołnierzy Wyklętych, nisz-
czonych przez kłamliwą
ideologię, przez perfidne kłam-
stwo, sam muszę żyć prawdą,
autentycznie żyć prawdą.

Ks. dr Dariusz Kaliński  Proboszcz
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4 września 1 91 0 roku przyjął
Rajmund z rąk ojca prowincjała
franciszkański habit zakonny. Był
bardzo przejęty. Wiedział, że to jest
pożegnanie swobody, młodzień-
czych planów i zamiarów. Przez
chwilę wydało mu się, że odchodzi
od niego to co ukochał, czym się
zrósł od dziecka – a to nowe życie
zupełnie inne, nieznane, jest jak ów
czwarty wymiar, o którym lubił opo-
wiadać kolegom. Ale wówczas
z głębi świadomości wypłynęło ja-
sne, łagodne spojrzenie, uśmiech
Niepokalanej. Przypomniał sobie
ślubowanie, że będzie jej służył
wiernie aż do śmierci i pochylił gło-
wę pokornie. Policzki zarumieniły
mu się z lekka, a w oczach zaja-
śniało wzruszenie. Ogarnęła go nie-
pojęta radość, nagle zrodzona

w głębi serca. Radość, że wstępuje
do zakonu. Na swej nowej, niezna-
nej drodze będzie miał Matkę: naj-
lepszą, najczystszą Matkę Bożą. –
Wszystko dla Ciebie, Maryjo szep-
nął, klękając przed ołtarzem po
skończonej ceremonii obłóczyn. –
Dla Ciebie gotów jestem żyć i umie-
rać, walczyć o Twoją chwałę
i cześć. Wszystkie wyrzeczenia
i trudy wydały mu się niczym wobec
tego, że Matka Boża wzywa go do
świętości. Musi zostać naprawdę
świętym. Otrzymał przecież imię
Maksymilian i hasłem jego będzie
maksimum dobra – całkowite odda-
nie się Niepokalanej.
W nowicjacie okazało się jednak,

że życie zakonne nie jest łatwe.
Niełatwe było dla młodych chłop-
ców milczenie, modlitwa, posłu-

szeństwo. Ojciec magister Sowiak
nie znosił wybryków, zwłaszcza
próżności i elegancji. Gdy zobaczył
u młodego brata kapelusz na bakier,
albo inne oznaki, że nowicjusz zer-
ka jeszcze w stronę kochanego
lwowskiego świata – karcił ostro.
Nie wszyscy mogli wytrzymać dys-
cyplinę zakonną. – Nowicjat jest
próbą – możesz odejść – odpowia-
dał na ich skargi ojciec prowincjał. –
Co to za zakonnik, który nie kocha
posłuszeństwa, pokory? Nie masz
widać powołania, bracie. Niektórzy
odchodzili, ale ci, co zostali, byli jak
żołnierze zahartowani w boju,
w najtrudniejszej walce z samym
sobą. Brat Maksymilian od dziecka
przywykł do posłuszeństwa i ubó-
stwa. Nieraz w życiu bywało mu
chłodno i głodno. Każda praca była

Zbliża się uroczystość głównego patrona naszej diecezji. Niebawem nasze myśli i serca wzniesiemy kuśw. Józefowi, szczególnej osobie w historii zbawienia.Do uroczystości będziemy przygotowywać się przezspecjalną Nowennę, po Mszy św. wieczorowej. W naszejmodlitwie od 10 do 18 marca oraz w samą Uroczystośćśw. Józefa  19 marca, będziemy wspólnie prosić tegoŚwiętego w następujących intencjach:• w intencji naszej diecezji,• sierpniowych rekolekcji ewangelizacyjnychz o. Jamesem Manjackalem,• październikowej diecezjalnej pielgrzymki rodzindo naszej Bazyliki – Sanktuarium,• jak również w intencjach osobistych.Święty Józef uczy nas cichej, ofiarnej miłości w służbie bliźnim. Wspiera w modlitwie, ucząc trwania przedPanem w ukryciu. Uczy poświęcenia, które towarzyszyskromnej i zwykłej pracy, w codziennym trudzie. Ukazujeducha ofiary, w milczeniu przyjmującego cierpienie, abyje złożyć Bogu w ofierze. Dzieli z nami ufność, która po

konuje wszystkie trudności,a ma oparcie w ogromie Bożego miłosierdzia.Zapraszając do wspólnej modlitwy, ufamy, żeśw. Józef wyprosi nam łaski, o które będziemy modlić siędo Boga. Polecajmy jego wstawiennictwu nasze troski,zwłaszcza te związane z życiem rodzinnym.
Marian Kamiński

.
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dla niego dobra. Toteż gdy inni na-
rzekali, on z radością szedł rąbać
drzewo albo szorować garnki.
Był skromny i nieśmiały, jak

człowiek, który zdobył bezcenny
skarb i boi się go utracić. – Mak-
sio jest najpobożniejszy z nas
wszystkich – mówili nowicjusze.
– Maksio uśmiechał się i milczał.
Rano szedł do kaplicy. Codzienna
Komunia święta dawała mu coraz
więcej przeżyć. Odczuwał w niej ca-
ły bezmiar miłości Bożej, nasycał się
nią, karmił, a potem wychodził z ka-
plicy cichy, z odblaskiem szczęścia
w oczach. Przez cały dzień
starał się być skupiony, ale
to nie było łatwe. W groma-
dzie młodych nowicjuszy
ścierały się różne usposo-
bienia i poglądy, wychodziły
na wierzch różne wady. Pod
surowym okiem magistra on
także mieszał się i tracił
swój zwykły spokój. Zbyt
żywe spojrzenie, za głośny
śmiech lub burzliwa dysku-
sja z kolegami wydawały
mu się przestępstwem. Gdy
szedł prędzej, habit plątał
mu się koło nóg, przypominając
o karności zakonnej. – Nigdy nie
będę dobrym zakonnikiem – myślał
z goryczą. Im więcej się starał, tym
bardziej był niezadowolony z siebie
i niespokojny. Szedł wówczas do
spowiedzi i wyznawał swą nieudol-
ność, a wtedy duszę jego wypełniał
błogi spokój. Czemuż się dręczył?
Spowiednik kazał mu więcej ufać,
przyjść, poradzić się, zapytać i mło-
dziutki brat Maksymilian zawierzył
świętemu posłuszeństwu. Odzyskał
radość wewnętrzną, na rekreacjach
śmiał się i żartował, opowiadał kole-
gom o rakietach, które polecą na
księżyc, i o samolotach odrzuto-
wych. Dyskutował z nimi o spodzie-
wanej wielkiej wojnie i o wolnej,
niepodległej Polsce. Wówczas w je-
go łagodnych piwnych oczach poja-

wiały się dziwne błyski. Rozkładał
na stole mapę Polski – wyciągali,
skąd mogli, pionki do gier, guziki,
krążki i bawili się w wojnę. Każdy
miał swoją armię według wszelkich
prawideł strategii. Pewnego dnia
w najciekawszej chwili przerwał im
zabawę dzwonek. – Potem dokoń-
czymy – zawołał brat Maksymilian
i przypomniał sobie zaraz: - Silen-
tium. Jeszcze w refektarzu szeptali,
kto zwycięży. Po wieczerzy spieszyli
wszyscy rozegrać partię. Nagle je-
den z nich, zapewne dla żartu, zawi-
nął rękawem po stole i pomieszał

wszystko. – Nie ruszaj! – wołał z da-
leka Maksymilian, ale już było za
późno. Gorąco uderzyło mu do gło-
wy i już miał wybuchnąć. Słowa
ostre, bezwzględne cisnęły mu się
na usta, zacisnął pięści – lecz zamil-
czał. Stał chwilę ze spuszczonymi
oczami, potem uśmiechnął się i wy-
szedł spokojnie z sali. To było jego
rzeczywiste zwycięstwo. Mimo to
brat Maksymilian nie był zadowolo-
ny z siebie. Wątpliwości i skrupuły
męczyły go prawie bez przerwy,
w końcu wróg przypuścił decydujący
atak. – Przyrzekłem Matce Naj-
świętszej, że będę rycerzem i z bro-
nią w ręku będę walczył o Jej cześć,
o Polskę wolną, która stanie się
przedmurzem wiary – myślał pew-
nego dnia wieczorem. – A teraz co?
Wstąpiłem do zakonu. Rycerz

w habicie?... Z różańcem@ Wojna
wybuchnie i co wtedy? Wszyscy
pójdą walczyć, a ja@ – Gorycz za-
lała mu serce. Na twarzy malowała
się wewnętrzna rozterka. – Nie
wiem co, co mam robić – zwierzał
się ojcu magistrowi. Złamałem przy-
rzeczenie. Ojciec magister pochylił
się nad nim uważnie. Znał go już
trochę. Ten młody nowicjusz miał
wciąż trudności z sobą, ale miał tyle
dobrej woli – to znak powołania. –
Chcesz walczyć ze złem, to dobrze
– odpowiedział. – Zakonnik jest
człowiekiem, który walczy. Nie

z ludźmi, ale z tym, co ludzi
niszczy, to jest z grzechem. –
Nie zniszczy grzechu wojna –
ciągnął dalej ojciec magister –
lecz jeszcze go przymnoży,
przyniesie ze sobą okrucień-
stwo, zniszczenie, grabieże
i nagłą śmierć mnóstwa ludzi.
Nasza walka – to modlitwa. To
jest nasza broń@ Naśladuj
Matkę Bożą. Czymże Ona
zwycięża wszystkie herezje na
świecie? – pokorą, czystością,
modlitwą. Zamienię ci to mło-
dzieńcze przyrzeczenie na

codzienną modlitwę o zwycięstwo
sprawy Bożej, o triumf Niepokalanej.
Dobrze? – Dobrze – odrzekł brat
Maksymilian i odetchnął głęboko,
bijąc się w piersi. Teraz znów widział
jasno drogę, którą chciał iść. Jest to
droga Boża, droga Niepokalanej.
Zmąciła mu serce i umysł chęć walki
zbrojnej. Ale to jest natura, a gdzie
łaska? Łaska jest tu: w posłuszeń-
stwie, w miłości Bożej, w pokorze
i wierności powołaniu aż do wylania
krwi. Klęczał długo przed ołtarzem
odmawiając „Pod Twoją obronę”.
Myślą ogarniał cały świat, nieprzeli-
czone mnóstwo dusz, które chciałby
rzucić pod stopy Niepokalanej,
uświęcić i uszczęśliwić. (cdn)

Maria Kączkowska



Spotkanie modlitewne
dla młodzieży i dorosłych

w środę 7 marca o godz. 1 9.00
w Ośrodku Pamięci
św. Maksymiliana.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy
Liturgią Godzin, którą
uwielbiamy Boga.

A Bóg w swojej hojności
przychodzi nam z pomocą i łaską.

Zapraszamy chętne osoby mające talent wokalny lub
instrumentalny, chcące chwalić Boga śpiewem i muzyką

na spotkanie muzycznego zespołu parafialnego„SILOE”
w każdy piątek o godz. 17

(w okresie Wielkiego Postu ok. godz. 18,
po zakończeniu Drogi Krzyżowej)

w salce parafialnej, mieszczącej się przy ul. Kościelnej 20.
Zainteresowanych prosimy o kontakt

pod nr. tel. 608 769 340.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.siloe.za.pl

".

www.domrodzinaczlowiek.orgwww.czynmydobro.pl
Nakrętki zbierane są m.in. w Szkole Podstawowej nr 9, można je takżezostawiać w skrzyni umieszczonej w środkowej kruchcie Bazyliki.

Polecamy album z filmem na DVDpt: „Święty Józef  Mistrz,Nauczyciel, Przyjaciel.”Album ten to już dziewiąta częśćkolekcji „Uczta Duchowa”wydawnictwa Rafael.Pozycja jest bardzo ciekawiewydana oraz w przystępny sposóbprzedstawia postać św. Józefaw kilku aspektach życia.Dodatkowo zawiera modlitwydo świętego.Doskonały pomysł na prezent dlaosób w każdym wieku!




