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Ewangelia: M 23, 1 – 12

N

ie chciejcie również, żeby
was nazywano mistrzami, bo
jeden jest wasz Mistrz, Chry−
stus. Największy z was niech będzie
waszym sługą. Kto się wywyższa bę−
dzie poniżony, a kto się poniża, bę−
dzie wywyższony.

Być Wielkim!
Chętnie chcemy być kimś więcej, niż jesteśmy – więksi, ważniejsi, mający więcej do
powiedzenia. Musimy mieć odwagę przystać na naszą małą wielkość, którą posiadamy na−
wet wtedy, gdy nie bijemy w największy dzwon. Potrzeba nam cierpliwości, że nasze małe
kroki więcej znaczą niż wielkie mowy. Potrzebujemy wiary, że promieniujemy znacznie
szerzej, niż myślimy, gdy jesteśmy autentyczni i szczerzy.
Drogi Przyjacielu! Staraj się w życiu naśladować jedynie Chrystusa i tylko z Nim się
porównywać, do Niego dorastać. Kto potrafi przyjąć swoją małość i nie musi dowodzić, że
jest kimś większym, niż jest, jest dostatecznie przekonującym człowiekiem i jest naprawdę
wielki u Boga i ludzi.
Ks. Sylwester

Praca. Mieszkanie. Możliwości roz−
woju. Założenie rodziny. Dzieci. Wy−
kształcenie. Kariera. Konto. Samo−
chód. Dom. Wtedy jest się wysoko.
Ważne stanowisko. Władza. Szacu−
nek. Wtedy jest się jeszcze wyżej. Ale
kto wtedy chce być sługą, kto chcia−
łby wyciągnąć rękę do tego, co na
dnie. I to mimo przestrogi Jezusowej.

Imieniny obchodzą: Marcin, Sylwia.
Liturgia Słowa:
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8 – 10
Psalm 131
1 Tes 2, 7b – 9. 13
Mt 23, 1 – 12.

4 listopad – poniedziałek
Wspomnienie Św. Karola Boromeusza,
biskupa.
Imieniny obchodzą: Karol, Olgierd.
Liturgia Słowa:
Flp 2, 1 – 4
Psalm 131
Łk 14, 12 – 14.

5 listopad – wtorek
Imieniny obchodzą: Elżbieta, Sławomir.
Liturgia Słowa:
Flp 2, 5 – 11
Psalm 22
Łk 14, 15 – 24.

6 listopad – środa
Imieniny obchodzą: Feliks, Leonard.
Liturgia Słowa:
Flp 2, 12 – 18
Psalm 27
Łk 14, 25 – 33.

7 listopad – czw
artek
czwartek
Imieniny obchodzą: Antoni, Florety.
Liturgia Słowa:
Flp 3, 3 – 8a
Psalm 105
Łk 15, 1 – 10.

8 listopad – piątek
Imieniny obchodzą: Gotfryd, Hadrian.
Liturgia Słowa:
Flp 3, 17 – 4, 1
Psalm 122
Łk 16, 1 – 8.

9 listopad – sobota

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe: dużo
zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, dla
naszej współredaktorki – Sylwii Buchacz, składa
Redakcja.

Rocznica poświęcenia Bazyliki Lateraneń−
skiej.
Imieniny obchodzą: Anatola, Teodor.
Liturgia Słowa:
Ez 47, 1 – 2. 8 – 9. 12 (1Kor 3, 9b−11. 16−17)
Psalm 46
J 2, 13 – 22.
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„Maryjo ukaż nam Syna...”
Święta Katarzyna, 14 października 2002r.
Pallotyński Ośrodek Powołań „Apostoł”
ul. Kielecka 33, 26−013 Święta Katarzyna k/Kielc , tel. 0−41/ 311−22−20, 311−20−11
Pax Christi!
Przesyłamy ser−
deczne pozdrowienia
z
Pallotyńskiego
Ośrodka Duszpaster−
stwa Powołań ze Świętej Katarzyny.
Tradycją lat ubiegłych, zapraszamy na
Jesienne ogólnopolskie czuwanie młodzieży
na Jasnej Górze. Czuwanie jest przygotowy−
wane przez Ośrodki Duszpasterstwa Powo−
łań Prowincji Chrystusa Króla, Zwiastowa−
nia Pańskiego i Sióstr Pallotynek.
W tym roku, w czasie nocnego czuwa−
nia przed obliczem Jasnogórskiej Pani razem
z młodzieżą będziemy prosić “Maryję, by

ukazała nam Oblicze Swojego Syna”. Spo−
tkanie rozpocznie się w sobotę 16 listopa−
da 2002r. o godzinie 18.30 w Dolinie Miło−
sierdzia, a dalszy ciąg (od Apelu Jasnogór−
skiego) w Kaplicy Cudownego Obrazu na
Jasnej Górze. Zakończenie przewidywane
jest około godz. 4.30 w niedzielę, 17 listo−
pada.
Ze względów organizacyjnych prosimy
o wcześniejsze zgłoszenia. Oto ramowy pro−
gram czuwania: „Maryjo ukaż nam Syna...”
18.30 − Powitanie w Sanktuarium Miłosier−
dzia Bożego 18.45 − Nabożeństwo pokut−
ne • grupa z Chojnic
20.00 − Wyjście na Jasną Górę

Czwarta część Różańca Świętego
Rosarium Virginis Mariea
Wprawdzie skończył się miesiąc paździer−
nik – miesiąc Różańca św., ale czy mamy
odmawiać Różaniec tylko w październiku?
W 24 rocznicę pontyfikatu Ojciec Święty
Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca oraz pod−
pisał List Apostolski „Rosarium Virginis
Mariea”.
Ojciec Święty przypomina, że znaczenie
Różańca podkreślali Jego poprzednicy. Mówi
też o znaczeniu modlitwy różańcowej w swo−
im życiu, podkreśla, że u początków pontyfi−
katu wskazywał na Różaniec, jako ukochaną
modlitwę. Papież ogłosił czas od październi−
ka 2002r. do października 2003r. − Rokiem
Różańca. W tym liście Papież powiadomił też
wszystkich pasterzy i wiernych Kościoła, że
uzupełnił znaną od wieków modlitwę o nową
część – pięć tajemnic dotyczących publicz−
nej działalności Chrystusa. W drugim rozdzia−
le Listu Ojciec Św. wspomina, że Różaniec
bywa nazywany „streszczeniem Ewangelii”.
Nowe tajemnice nazwał Jan Paweł II „tajem−
nicami światła”. Są one umieszczone chro−
nologicznie, czyli bezpośrednio po rado−
snych, które kończą się odnalezieniem 12− let−
niego Jezusa w świątyni, a przed tajemnica−
mi bolesnymi, które ukazują Mękę Chrystu−
sa.
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawianie Siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzy−
wanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
Ojciec Święty krótko komentuje każdą
z nowych tajemnic. W pierwszej Bóg Ojciec
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ogłasza Chrystusa swoim „Synem umiłowa−
nym, a Duch Święty zstępuje na Niego, po−
wołując Go do przyszłej misji.” Druga to
początek znaków Chrystus „przemieniając
wodę w wino, dzięki interwencji Maryi,
pierwszej z wierzących, otwiera serca
uczniów na wiarę”. Trzecia to „nauczanie
Jezusa, w czasie którego głosił On nadejście
Królestwa Bożego i wzywał do nawrócenia,
odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się
do Niego z ufnością.” Papież podkreśla, że tę
„tajemnicę miłosierdzia” Chrystus będzie re−
alizował aż do skończenia świata, „szczegól−
nie poprzez powierzony Kościołowi sakra−
ment pojednania”. Czwarta tajemnica – prze−
mienienie, to ukazanie chwały Bóstwa Chry−
stusa i przygotowanie uczniów do przeżycia
męki. Piąta tajemnica światła ukazuje usta−
nowienie Eucharystii, która jest „sakramen−
talnym wyrazem misterium paschalnego.”
„Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod po−
staciami chleba i wina staje się pokarmem,
dając aż do końca świadectwo swej miłości
do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie
samego w ofierze”. Słowa Matki Bożej wy−
powiedziane w Kanie – „Zróbcie wszystko
cokolwiek wam powie” – stanowią maryjne
tło wszystkich tajemnic światła, czyli życia
publicznego Chrystusa.
Trzeci rozdział Listu przynosi wiele pa−
pieskich wskazań, jak odmawiać Różaniec.
Przypomina też różne sposoby odmawiania
Różańca.
Ojciec Święty konkretyzuje też, w jakie
dni odmawia się nowe tajemnice. Dotychczas
w poniedziałki i czwartki odmawiało się ta−

21.00 − Apel Jasnogórski
21.30 − Różaniec z konferencją − Ks. Adrian
Galbas z grupą kleryków
22.45 − Świadectwo Księży Prowincjałów
i S. Prowincjalnej – „O mojej pracy”
23.30 − Przygotowanie liturgiczne (klerycy)
24.00 − Msza św. − przewodniczy − Ks. Pro−
wincjał Tomasz Skibiński SAC, homilia −
Ks. Prowincjał Czesław Parzyszek SAC
01.00 − 02.00 − Przerwa
02.00 − Celebracja Godzinek o Niepokalanym
Poczęciu NMP − (Poznań: ks. R. Herka i
ks. A. Sucki)
03.45 − Nabożeństwo rozesłania − grupa z
Chojnic
jemnice radosne, we wtorki i piątki – bole−
sne, a w środy, soboty i niedziele – chwaleb−
ne. Papież proponuje, by na sobotę, która tra−
dycyjnie jest dniem Maryjnym przenieść
„drugie w ciągu tygodnia rozważanie tajem−
nic radosnych, w których wyraźniejsza jest
obecność Maryi. Czwartek pozostaje w ten
sposób wolny właśnie na medytację tajem−
nic światła.”
W zakończeniu Listu Ojciec Święty raz
jeszcze podkreśla, że skuteczność modlitwy
różańcowej zawiera sprawę pokoju w świe−
cie i sprawę rodziny.
Zachęca też, żeby Różaniec był odmawia−
ny nie tylko w intencji rodzin, ale jako wspól−
na modlitwa rodzin – rodziców i dzieci.
Rok Różańca będzie czasem łaski i miło−
sierdzia Bożego, czasem szczególnej pomo−
cy Matki Bożej dla całego Kościoła i świata.
Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg mo−
dlitwy chrześcijańskiej stosowanej do Kon−
templowania Oblicza Chrystusa. Tak opisał
go Papież Paweł VI: „Różaniec, ponieważ
opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do
centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupie−
nia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która
w pełni posiada znamię chrystologiczne. Al−
bowiem jego charakterystyczny element, mia−
nowicie litanijne powtarzanie pozdrowienia
anielskiego, przynosi również nieustanną
chwałę Chrystusowi, do którego jako do osta−
tecznego Kresu – odnoszą się: zapowiedź
Archanioła Gabriela i pozdrowienie matki
Jana Chrzciciela: „Błogosławiony owoc ży−
wota Twojego”. Co więcej, powtarzanie słów
„Zdrowaś Maryjo...” jest jakby kanwą, na
której rozwija się kontemplacja tajemnic.
Chrystus bowiem, to ta sama osoba, którą
kolejno wypowiadane tajemnice ukazują jako
Syna Bożego i jako Syna Dziewicy”.
Opr. Monika Grzesiak

Byłem w Rzymie!
W społeczeństwie polskim utarło się
powiedzenie obrazujące wielkie nieszczę−
ście, zmarnowany czas, nie osiągnięcie
właściwego celu: „ Być w Rzymie i Pa−
pieża nie widzieć”! Nasza grupa piel−
grzymkowa, w liczbie 30 osób, miała
przeogromne szczęście, bo Jego Świąto−
bliwość Jana Pawła II widziała: aż czte−
rokrotnie. Wyjechaliśmy z Warszawy
o godzinie 8.00, po Mszy świętej odpra−
wionej o godzinie 7.00 w kościele u Księ−
ży Pallotynów, przy ul. Skaryszewskiej,
w czwartek 10 października. Autokarem,
prowadzonym na zmianę przez dwóch

kierowców, dotarliśmy o 11.00 do Czę−
stochowy, aby na pół godziny pokłonić
się Naszej Pani Jasnogórskiej i prosić o
Matczyną opiekę na czas pielgrzymki.
Pierwszy nocleg w Bratysławie, skąd
dotarliśmy do Wenecji, po której odbyli−
śmy zaplanowany w programie wieczor−
ny spacer i powrót tramwajem wodnym
po kanale Grande na parking, gdzie nas
oczekiwał autokar. Nocleg w hotelu nad
samym morzem w Lido de Jesolo.
Kolejny dzień to Padwa i Msza świę−
ta w bazylice św. Antoniego oraz obiad
tuż obok niej w sympatycznej restaura−
cyjce. Wieczorem w sobotę, docieramy
już w pobliże Rzymu, do naszej bazy
noclegowej, hotelu w Grottaferrata. Rano,
po śniadaniu, wyjazd na nasze pierwsze
spotkanie z Wiecznym Miastem i Papie−
żem. W bazylice św. Piotra wzięliśmy
udział we Mszy świętej niedzielnej, ce−
lebrowanej przez Jana Pawła II o godzi−
nie 9.30 z udziałem niezwykłego gościa,
patriarchy Rumunii, Teoktysta. Był to
wspaniały wyraz ekumenizmu.

Bezpośrednio z bazyliki udaliśmy się
na plac, aby wziąć udział w drugim już
naszym spotkaniu z Papieżem, na Modli−
twę Anioł Pański, którą prowadził z okien
swojego apartamentu. Środa była dla na−
szej pielgrzymki „dniem papieskim”.
Wczesnym rankiem wyjechaliśmy z na−
szej bazy noclegowej, aby jak najwcze−
śniej wejść na plac św. Piotra na audien−
cję generalną w 24 rocznicę wyboru Kar−
dynała Karola Wojtyły na Papieża. Rze−
czywiście byliśmy jedną z pierwszych
grup i udało się nam dostać do sektora
najbliższego od miejsca, gdzie miał za−
siąść Biskup Rzymu. Pa−
pież o godzinie 9.30 roz−
począł objazd wokół sek−
torów pielgrzymów swo−
im samochodem. Przy
barierkach byliśmy na−
prawdę bardzo blisko
przejeżdżającego Ojca
Świętego. Na ten dzień,
Nasz Papież, zaplanował
coś wyjątkowego. Stali−
śmy się świadkami ogło−
szenia i podpisania Listu
Apostolskiego o Różań−
cu: Rosarium Virginis
Mariea, ustanawiającego nową część Ró−
żańca – Tajemnicę Światła i Rok Różańca
Świętego. Na placu obecnych było samych
pielgrzymów z Polski ok. 4 tysiące. Bar−
dzo pięknie, w żółtych czapeczkach pre−
zentowali się w sektorze obok nas piel−
grzymi z sanktuarium Matki Bożej Różań−
cowej z Pompei. Na pewno pozostanie ten
czas dla każdego z nas niezapomnianym
przeżyciem. Ostatnie spotkanie z Papie−
żem miało miejsce jeszcze tego samego
dnia po południu, przy historycznym obe−
lisku na placu św. Piotra, o godzinie 18.00,
kiedy to Jan Paweł II, z okien swojego
apartamentu pozdrawiał Polskę, Wadowi−
ce oraz pielgrzymów, dziękując za pamięć
w modlitwie, życzliwość i obecność. Był
to dzień 16 października, rocznicy wybo−
ru na Stolicę Piotrową. Kolejny dzień to
czas powrotu już do ojczyzny, przez Asyż,
Lido de Jesolo, Brno i Cieszyn. Chwała
Panu za czas Pielgrzymki i spotkania
z ludźmi, szczególnie z Namiestnikiem
Chrystusa na Watykanie.
Ks. Sylwester

Bliżej człowieka
Cierpienie jest doświadczeniem powszechnie
towarzyszącym nam – ludziom. Prawie każdy, nie−
zależnie od wieku, płci, statusu społecznego czy ma−
terialnego, ma w tym względzie swoje własne do−
świadczenia. Cierpienie może dotyczyć różnych sfer
życia. Mówi się często o cierpieniu fizycznym, du−
chowym, moralnym czy też psychicznym. Wobec
zjawiska cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka ono na−
szych najbliższych lub nas samych, jesteśmy często
bezradni. Człowiek, nawet bardzo dojrzały, zwłasz−
cza w początkowej fazie cierpienia jest zagubiony
i czasami długo nie możne się odnaleźć. Gdy mowa
o cierpieniu, można również próbować rozważać na−
tężenie cierpienia. Takie rozważania prowadzą jed−
nak często do bardzo złudnych wniosków: często
wydaje się nam, że cierpimy częściej i bardziej niż
inni ludzie. Kiedy mam okazję słyszeć jak ktoś mówi,
że chętnie „zamieniłby się na życie” z kimś innym –
wolnym od kłopotów i cierpienia, to ogarnia mnie
współczucie dla tej osoby, która wypowiada się
w ten sposób. Zwykle taką chęć zmiany deklarują
osoby skupione za bardzo na swoim cierpieniu, ma−
jące tendencje do jego wyolbrzymiania i nie potra−
fiące dostrzec cierpień innych ludzi. Niestety tak
przeżywane cierpienie jest „chore”, prowadzi do za−
mknięcia się na innych, niszczy człowieka od we−
wnątrz zamiast wzbogacać go duchowo i przyczy−
niać się do osiągania większej dojrzałości psychicz−
nej. W złagodzeniu cierpienia często pomocny jest
czas. Sporo prawdy jest w powiedzeniu: „czas leczy
rany”. Na szczęście żadne cierpienie, tu – na ziemi,
nie jest wieczne. Dużo zależy też od okoliczności
towarzyszących cierpieniu, od tego czy człowiek
cierpiący jest sam, czy też może to cierpienie dzielić
z kimś innym i czy w ogóle cierpienie to ma dla nie−
go sens. Dla chrześcijanina cierpienie nie jest bez−
sensowne. Poprzez cierpienie i śmierć Syna Bożego
na Krzyżu dokonało się zbawianie wszystkich ludzi.
Już nie jesteśmy skazani na wieczną śmierć! Od nas
zależy czy zechcemy i postaramy się o to, aby mieć
swój udział w życiu wiecznym z Chrystusem.
Na zakończenie chcę jeszcze opowiedzieć Wam,
Drodzy Czytelnicy historię życia znanego psycho−
terapeuty V. Franka (opisał ją w jednej ze swoich
książek). Pobudzi Was ona do refleksji i proszę: przy−
wołujcie tę historię zawsze w swojej pamięci, ile−
kroć będzie Wam ciężko z Waszym cierpieniem.
Oto ona.. Do autora, jako do psychoterapeuty
zwraca się starszy pan z prośbą o pomoc. Jest
w głębokiej, trwającej blisko 3 lata depresji. Powo−
dem tego stanu była śmierć żony. Ów starszy pan
był lekarzem. Trzeba też dodać, że było to bardzo
kochające się małżeństwo. Zaraz na wstępie czło−
wiek proszący o pomoc zaznacza: „Tylko żadnych
leków, bo te mogę zaaplikować sobie sam. Nie chcę
przy pomocy leków zagłuszać świadomości, że po
śmierci żony moje życie straciło sens.” Po chwili roz−
mowy Frankl zorientował się, że istotnym proble−
mem jego rozmówcy jest fakt poczucia bezsensu tego
cierpienia. Zadał mu więc pytanie: „Czy może pan
sobie wyobrazić sytuację odwrotną? To znaczy, pan
zmarł, a żona cierpi po śmierci swojego męża?” Za−
padło dłuższe milczenie. Po chwili starszy pan uświa−
damia sobie, że sytuacja, którą aktualnie przeżywa
jednak ma sens. Jego ukochanej żonie, tej najdroż−
szej istocie został zaoszczędzony ból i cierpienie,
które musiałaby przeżywać po jego śmierci. W tej
sytuacji, to on „płaci tę cenę”, która jej została za−
oszczędzona. Od tego momentu jego żucie i cierpie−
nie, którego doznawał, nabrało sensu. Cierpienie
wprawdzie nie przestało natychmiast dokuczać, ale
istotną ulgą stało się uwolnienie od poczucia bez−
sensu tego cierpienia.
Jakikolwiek komentarz – jak sądzę – jest w tym
momencie zbyteczny.
Izabela Wojcieszek
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INFORMACJE
1. Różaniec za zmarłych z wypominkami przez cały miesiąc listo−
pad: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie o godz. 17.30.
Wypominki można składać w zakrystii lub kancelarii.
2. Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na dalsze prace budowla−
ne.
3. W dzisiejszym numerze tygodnika AVE zamieszczony został pełny tekst Listu
Ojca Świętego Rosarium Virginis Mariae, ogłaszający Rok Różańca Świętego.
Cena jednego egzemplarza z dodatkiem 1 zł.
4. Jutro, 4 listopada, na Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie obecny radca generalny
z Rzymu, który przeprowadza wizytację kanoniczną pallotyńskich placówek.
Na tę Mszę Świętą serdecznie zapraszamy wszystkie grupy parafialne.
5. W przyszłą sobotę o godz. 15.00 odbędzie się Msza Święta, na którą zapraszamy
całą wspólnotę oazową.
6. Dzieci z klas drugich, przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
i ich rodziców zapraszamy na Mszę Świętą w niedzielę, 10 listopada, o godz.
16.00.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii kurs przedmałżeński. Pierw−
sze spotkanie będzie miało miejsce po Mszy Świętej o godz. 13 w sali kateche−
tycznej w podwórzu starej plebani.
8. Msza Święta dla grupy pielgrzymkowej zostanie odprawiona w przyszłą nie−
dzielę o godz. 18.00.
9. Studencka grupa „Patmos” spotyka się w każdą sobotę o godz. 19.00, w salce
katechetycznej nowej plebanii.

Oblicze współczesnego świata
Wśród różnych cech, zna−
mionujących współczesny świat
i współczesną ludzkość, jawi się
obecność licznych, głębokich,
bolesnych podziałów. Badając
czynniki sprawcze podziałów,
uważni obserwatorzy stwierdza−
ją, wielką ich różnorodność: od
rosnącej nierówności zachodzą−
cej pomiędzy grupami, klasami
społecznymi i krajami po zago−
rzałe antagonizmy ideologiczne;
od przeciwstawnych interesów gospodar−
czych do polaryzacji politycznej; od różnic
szczepowych do dyskryminacji z przyczyn
społeczno – religijnych. Zresztą niektóre,
dziejące się na oczach wszystkich fakty, są
jakby żałosnym obliczem podziału, z które−
go się wywodzą, odsłaniając jego powagę

z całą wyrazistością. Spośród
tak wielu bolesnych zjawisk
społecznych naszych czasów
można tu przypomnieć:
· stosowanie tortur oraz
niesprawiedliwych i bezpraw−
nych form represji;
· deptanie podstawo−
wych praw osoby ludzkiej,
a przede wszystkim prawa do
życia i do egzystencji godnej
człowieka, co jest tym bardziej
oburzające, gdy towarzyszy temu, niespoty−
kana dotąd, czysto retoryczna obrona tych
właśnie praw;
· zasadzki i naciski stosowane przeciw−
ko wolności jednostek i zbiorowości, nie wy−
łączając wolności posiadania, wyznawania
i praktykowania własnej wiary, która to wol−

W minionym tygodniu
Ochrzczeni zostali:
Maria Magdalena Marek,
Aleksandra Maria Kulkowska,
Kacper Artur Zbroszczyk,
Ewa Kaszewska,
Julia Solecka,
Hubert Żurek,
Aleksandra Natalia Maruszak,
Hubert Jan Dziewit.
Związek Małżeński zawarli:
Magdalena Śmiechowska i Robert Wilk,
Marta Dębska i Tomasz Pawelczyk,
Anna Kozik i Grzegorz Solecki,
Agnieszka Kędzior i Tomasz Engelhardt,
Agnieszka Kłos i Eryk Niesłuchowski,
Ewelina Zawisza i Paweł Kobyłecki,
Alina Marzec i Krzysztof Dauksza.
Odeszli do Pana:
Tadeusz Nadolny – lat 63,
Krystyna Piotrkowska – lat 63,
Janina Potkańska – lat 90,
Marian Chamela – lat 79.

ŻYCZENIA
W 70. rocznicę urodzin Sabiny,
w 50. rocznicę urodzin Ewy,
w 27. rocznicę urodzin Norberta,
w 21. rocznicę urodzin Moniki,
w 18. rocznicę urodzin Edyty,
błogosławieństwa Bożego, potrzebnych
Darów Ducha Świętego i opieki Matki
Bożej życzy Redakcja.
ność· jest może bardziej naruszana i zagro−
żona;
· różne formy dyskryminacji rasowej,
kulturalnej, religijnej itd.;
· przemoc i terroryzm;
· nagromadzenie broni konwencjonal−
nej bądź atomowej, wyścig zbrojeń, przy
wielkim nakładzie środków, które mogłyby
służyć· ulżeniu niezawinionej nędzy ludzi;
· niesprawiedliwy podział zasobów
świata i dóbr cywilizacji.
Adhortacja Apostolska Jana Pawła II
Reconcilitio et paenitentia
PYTANIE DO NAS!
Czy wiemy jeszcze, co znaczy wolność,
demokracja, praworządność?
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