
W pierwszym kwartale 2007 
roku przez SAKRAMENT 
CHRZTU zostali włączeni do 
Kościoła: 

TALAGA Kewin s. Adama i Eweliny
MALARZ Wojciech s. Sebastiana i Anny
ROŻNIATOWSKI Oskar s. Maksymiliana 
i Anny
STEFANEK Kaja c. Dariusza i Teresy
POROS Zofia c. Wojciecha i Agnieszki
STASIAK Dorian s. Jerzego i Iwony
MAMIAK Sylwia c. Tomasza i Małgorzaty
MAMIAK Patryk s. Tomasza i Małgorzaty

ZMARLI w Chrystusie Panu:
CIERPISZ Barbara   1951 
Wrocław; 3.01.br. 
MARIANOWSKA Marta   1926 

Kakawa S.; 3.01.br.
PETNER Bolesław   1934 Zakrzewek;  
31.12.br.
IGNASZAK Marianna   1918 Rogaszyce;  
13.01.br.
MAJEWSKI Krzysztof   1950 Wroclaw;  
12.01.br.
CHOMIN Klotylda   1912 Lwów;  16.01.br.
SYTA Henryk   1949 Wrocław;  25.01.br.
SOROCZYŃSKI Marcin   2007 Wrocław; 
1.02.br.
ZDĘBA  Romuald   1932 ;  10.02.br.
RĄCZKOWSKI Stanisław   1924 Sucha 
W.;  15.02.br.
SABAN Maria   1924 ŻOLkiew;  16.02.br.
RYBARCZYK Marianna   1928 Szumsko;  
20.02.br.
ŁUCZAK Helena 1942 Piórków;  26.02.br.
PAŚ Zdzisław   1946 Tomaniki;  5.03.br.
LEŚNIAK Karolina   1919 Sadowa 
Wisznia;  3.03.br.
FLUDER Czesław 1923 Dębica;  12.03.br.
MACHERA Maria   1936 Petlikowce S.; 
21.03.br.
MRÓZ Alicja   1945 Rozpłucie;  22.03.br.
SABAN Andrzej 1949 Wroclaw;  26.03.br.
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 Na Psim Polu wpraw-
dzie wybudowano kilka 
nowych domów, jednak 
liczba mieszkańców na-
szej Parafii się zmniejszyła 
i wynosi obecnie tylko 4,5 
tys. (20 lat temu – 5,5 tys.). 
Małżeństw w naszej pa-
rafii mieszka ok. 1100. Na 
jedną rodzinę statystycz-
nie przypada 2,3 osoby. 
Niestety duży jest procent 
małżeństw niesakramen-
talnych i związków niefor-
malnych.  W Parafii miesz-
ka około 1300 osób powy-
żej 25 roku życia, któ re są  
bezżennne – samotne czy 
też owdowiałe. Wiele osób 
w podeszłym wieku i cho-
rych mieszka samotnie. 

 W pierwszą niedzielę No-
wego Roku miały miejsce 
świąteczne spotkania na-
szych grup i wspólnot apo-
stolskich: scholi, ERM, mi-

nistrantów i lektorów, oazy 
młodzieży i rodzin, Rady 
Parafialnej, Zespołu Cha-
rytatywnego i Klubu Senio-
ra, Chóru i Żywego Różań-
ca. Wcześniej w Świetlicy 
była wigilia dla dzieci i ich 
rodziców. Na spotkaniach 
tych jak co roku, składano 
sobie życzenia łamiąc się 
opłatkiem oraz śpiewali-
śmy kolędy.

 W pierwszym tygodniu 
ferii zimowych odbywała 
się czterodniowa oaza dla 
naszej młodzieży. W tym 
roku młodzież wyjeżdża-
ła do Pasterki w Górach 
Stołowych. Zima w pełni 
sprzyjała 37 młodym na-
szym parafianom w licz-
nych zajęciach, przygoto-
wanych przez animatorów, 
formowaniu ducha i odpo-
czynku.

 Również w czasie ferii 
zimowych wychowawcy 

z parafialnej świetlicy prze-
prowadzili w Kluczborku 
kolonię dla 30 dzieci. Dzie-
ci wypoczywały w domu 
rekolekcyjnym Księży Ser-
canów. Wśród atrakcyj-
nych zajęć nie zabrakło 
„zbrojenia się” do walki ze 
złem – zajęć formacyjnych, 
religijnych.

 Rekolekcje wielkopost-
ne w tym roku rozpoczęli-
śmy już w trzecią niedzielę 
W. Postu i trwały do 13 mar-
ca. Przewodniczył w nich 
ks. dr  Marian Twardawa ze 
Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny ze Szczyt-
nej. Wielu parafian zostało 
ujętych pięknymi naukami 
misjonarza. 

 W dniu 21 kwietnia (so-

bota o godz. 11.00) bę-
dzie miało miejsce po-
święcenie Domu Pomocy 
Społecznej i Kaplicy przy 
ul. Farnej, który powstał 
dzięki zapobiegliwości 
naszych Sióstr Marii Nie-
pokalanej. W tym jak-
że nowoczesnym Domu 
miejsce i opiekę w choro-
bie i starości znajdzie ok. 
100 osób. Poświęcenia  
dokona nasz Arcybiskup 
Metropolita Wrocławski.

 REMONTY: Po spłace-
niu (m.in. dzięki ofiarom 
składanym po kolędzie) 
długów za remont dachu 
na plebanii, który przepro-
wadziliśmy w ubiegłym 
roku, podjęliśmy się kolej-
nych remontów. W marcu 
kontynuowaliśmy rozpo-
częty w ub. roku stawia-
nie nowego ogrodzenia 
na Cmentarzu. Koszt tej 
części ogrodzenia wyno-
si ponad 20 tys. zł. Dzię-
kujemy panu, który pod-
jął się pokierowania tymi 
pracami. 
Natomiast na placu koś-
cielnym trzeba było usu-
nąć, przewrócone przez 
wichurę, dwa drzewa i usu-
nąć inne zagrażające bez-
pieczeństwu.

¯YÆ WIAR¥ 
Redakcja i wydawca 

Parafia Œw. Jakuba i Krzysztofa. 
51-310 Wroc³aw, ul. Krzywoustego 291 

tel. 071 345 78 13 (kancelaria) 
www.psiepole.archidiecezja.wroc.pl

Uczestnicy oazy w Pasterce.

„WIERZCIE MI. JA JESTEM DROGĄ I PRAWDA I ŻYCIEM. NIKT NIE 
PRZYCHODZI DO OJCA INACZEJ, JAK TYLKO PRZEZE MNIE”.

Dotychczas w cyklu rozważań „W trosce 
o głębszą wiarę" mówiliśmy o prawdach 
w które wierzymy, sakramentach, którymi 
żyjemy i przykazaniach, "dobrych radach 
Boga”. Obecnie zatrzymajmy się nad tajemni-
cą nieprawości, grzechu. Czym jest grzech? 

Najpierw  należy uświadomić sobie, 
że Bóg w swej nieskoñczonej 
m¹droœci stwo rzy³ nas w œciœle 

okreœlonym celu. Z naj bar dziej precyzyjn¹ 
do k³ad no œci¹ usta li³ na sze miejsce w cza-
sie i przestrzeni. Prze wi dzia³ ludzi, których 
spotykamy na drodze swego ¿ycia, wyda-
rzenia, w jakich we Ÿmie my udzia³, okreœli³ 
zadania, jakie mamy spe³ niæ.

Zegarmistrz konstruuj¹c zegar pra-
gnie, by ten dok³adnie wskazywa³ godziny. 

Im lepiej to czyni, tym  wiêksz¹ chwa³ê 
odbie ra tak dzie³o, jak i jego twórca. 

Wy o bra Ÿmy sobie, ¿e zegarmistrz 
obdarzy³ ze gar wol n¹ wol¹. Odt¹d zegar 
mo¿e cho dziæ, jak mu siê podoba: mo¿e 
iœæ punk tu al nie, ale równie dobrze mo¿e 
zwalniaæ, spieszyæ, przystawaæ. Jeœli 
żle skorzysta z tej wolnoœci i zamiast 
dok³adnie odmierzaæ czas za cznie ludzi 
wprowadzaæ w b³¹d, stanie siê nie u ¿y tecz-
ny. Takie po stê po wa nie ze ga ra uzna no 
by za bezsensowne i g³upie. Podob nie w  
oczach Stórcy jest z naszym grzechem. 
Jeœli nie wykonujemy tego za da nia, do 
którego zostaliœmy sto rze ni, i cho dzi my 
w³asnymi drogami, to na sze po stê po wa nie 
jest g³upie. Jest prób¹ sta wia nia w³asnego 
zadania nad zdaniem m¹ dre go Stórcy 
– a to zawsze jest g³upie.

Grzech wobec Stwórcy jest zatem 
przede wszystkim g³upot¹.

————
Bóg jako Najwy¿szy Pan rz¹dzi ca³ym  

stworzeniem wed³ug nadanych mu praw. 
Jedne z nich odkrywa, bada i podziwia fi zy-
ka, astronomia czy chemia, inne, do ty cz¹ ce 
¿ycia, biologia czy medycyna. LudŸmi nato-
miast – jako istotami rozumnymi i wol ny mi 
– Pan Wszechœwiata rz¹dzi przy po mo cy 
prawa moralnego. Prawo to pod pew nym 
wzglêdem jest podobne do ko de ksu prze pi-
sów drogowych, których za cho wa nie gwa-
ran tu je bezkolizyjne i bez piecz ne dotarcie 
do celu. Prawodawca ma na uwa dze dobro 
moje i innych. Zlek ce wa ¿e nie Jego prze pi-
sów jest wprawdzie mo¿ li we, ale z regu³y 
koñczy  siê tragicznie tak dla tego ktory je 
³amie, jak i dla innych.   2

W trosce o g³êbsz¹ wiarê (18):

TAJEMNICA GRZECHU – kilka myśli

Drodzy Parafi anie i Czytelnicy!
Mija już piętnasty rok od ukazania się pierwszego 

numeru naszego pisma. 
Wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej 

i wszystkim ludziom współ pra cu ją cym z tą Gazetką, 
składam Drogim Parafi anom i ich Gościom 
serdeczne życzenia świą tecz ne:

Niech radość wielkanocnego poranka dotrze 
do każ de go ludz kie go serca. Niech będzie ona 
za dat kiem i za po wie dzią wiecznego świętowania 
ze Zmar twy chw sta łym w niebie. 

Niech wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, 
że żyje i jest wśród nas, przeniknie nasze wnętrza 
i wkroczy w nasze życie w jego każdym wymiarze. 

Al le lu ja!
Proboszcz

Dzieci na zimowisku w Kluczborku.

Nowy Dom Pomocy dla Dorosłych przy ul. Farnej.

PRZEŻYWAJĄC W DUCHU WIARY CZAS WIELKANOCNY, 
WCIĄŻ ODCZUWAMY RADOŚĆ I ZDZIWIENIE, KTÓRE BYŁO 
UDZIAŁEM APOSTOŁÓW. TA WIELKA RADOŚĆ PŁYNIE 
Z PRAWDY OZNAJMNIANEJ IM PRZEZ ANIOŁÓW W LŚNIĄ-
CYCH SZATACH: „DLACZEGO SZUKACIE ŻYJĄCEGO 
WŚRÓD UMARŁYCH? NIE MA GO TUTAJ, ZMARTWYCH-
WSTAŁ”. TA RADOŚĆ JEST WYRAZEM NASZEJ NADZIEI, ŻE 
I MY KIEDYŚ ZMARTWYCHWSTANIEMY WRAZ Z JEZUSEM 
CHRYSTUSEM. ZMARTWYCHWSTANIE  JEST NAJWAŻ-
NIEJSZĄ  PRAWDĄ NASZEJ WIARY.



Żeńska młodzie-
żowa  wspólnota 
oazowa.

 1 Je¿eli np. mimo zakazu przy czer-
wonym œwie tle wjadê na skrzy¿owanie, 
to nara¿am siebie i innych na kalectwo, 
a nawet œmieræ. Ka¿dy powie: szaleniec, 
samobójca. W dzie dzi nie ¿ycia moralnego 
takim szaleñstwem granicz¹cym z samo-
bójstwem jest grzech (np. cudzo³óstwo 
nigdy nikogo prawdziwie nie uszczêœliwi³o, 
podobnie ¿adna matka, ¿aden ojciec nie 
osi¹gnêli szczêœcia za bi ja j¹c nienarodzone 
dziecko).

Pan Bóg nie musi wypisywaæ mandatów 
za grzechy, jeœli bowiem na ulicy czasem 
mo¿na przekrodzyæ przepisy bez kraksy, 
to w ¿yciu moralnym jest to niemo¿liwe. 
Ka¿de przekroczenie prawa Bo¿ego koñczy 
siê kra ks¹. W niej jest zawarta kara. W tym 
ujawnia siê Boska m¹droœæ prawa moral-
nego, ¿e nie musi przewidywaæ specjalnej 
kary. Z³a ma nie prawa  jest równoczesnym 
unie szczê œli wie niem cz³owieka. 

Grzech wobec Boga jako twórcy prawa 
moralnego jest sza leñ stwem granicz¹cym 
z samobójstwem.

————
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e Bóg jako Pan 

naj wy¿ szy, ze wzglêdów społecznych, za-
pro po nu je mi zadanie wyj¹tkowe. Np. nie 
bê dziesz za k³a da³ w³asnej rodziny, lecz 
zaj miesz siê wy cho wa niem dzieci kalekich, 
opie k¹ nad chorymi (s³u¿ba zdrowia), od-
dasz siê g³o sze niu Ewan ge lii (ksi¹dz), we-
Ÿmiesz za ¿onê (mê¿a) tê a nie inn¹ osobê. 
Za sa dni czo w imiê wolnoœci mogê po wie-
dzieæ Bogu: „nie”, ale w rze czy wi sto œci to 
wcale nie jest takie proste. Bóg w rozmowie 
z cz³owiekiem nigdy nie po s³u gu je siê tylko 
s³o wem, ka¿de Jego s³owo jest czy nem 
– da rem. W odpowiedzi odmow nej trzeba 
Mu ten dar zwróciæ i po wie dzieæ: „ja tego 
nie chcê”. Spróbuj zwróciæ dar imieninowy 
ko le dze, ko le ¿an ce... Czy to ta kie proste? 
A co do pie ro zwra caæ Bogu? Tym bar dzie, 
¿e cz³owiek zda je so bie spo ra wê, i¿ na  tej, 
pro po no wa nej przez Boga drodze, jak kol-
wiek czasem bardzo ciê¿ kiej, czeka go b³o-
go s³a wieñ stwo, a jeœli siê uprze i zostanie 
przy swojej, pój dzie przez ¿y cie sam.

 Grzech w tym wy pad ku jawi siê jako 
fatalny wybór, jako po my³ ka, re zy gna cja 
z Bo ¿e go wsparcia.

————

Bóg jest moim Ojcem, On mnie kocha, 
On pra gnie mojego szczêœcia bardziej ni¿ 
ja, bar dziej ni¿ ktokolwiek inny. Jego przy ka-
za nia to rady kochaj¹cego Ojca. On mówi: 
„czcij ojca i mat kê”, bo bêd¹c dobrym  sy-
nem, bêdziesz do brym cz³owiekiem. On 
ra dzi: „nie po¿¹daj cu dzej ¿ony, ani ¿adnej 
jego rzeczy”, bo z po ¿¹ dli wo œci rodzi siê cu-
dzo ³óstwo, kra dzie¿, chci woœæ, zazdroœæ. 
On w trosce o moje szczêœcie ukazuje mi 
war to œci, na stra ¿y których stoj¹ po szcze-
gól na przy ka za nia: war to œci wiary, modli-
twy, cza su, mi³oœci, ¿y cia...

Przykazania to dobre rady m¹drego, ko-
cha j¹ ce go Ojca, udzielone w trosce o moje 
w³asne szczêœcie. Jestem wolny, mogê 
z tych rad korzystaæ i mogê je zlekcewa¿yæ. 
Odrzu ca j¹c rady Ojca pójdê w³asn¹ drog¹ 
i nie bêdê ju¿ dobrym synem. Odt¹d Ojciec 
musi siê mnie wstydziæ. Tu dotykamy sa me-
go rdze nia ta je mni cy grzechu.  W grzechu 
nie tyle idzie o przekroczenie przepisu pra-
wa, lecz o moj¹ wiêŸ z Ojcem, o mi³oœæ, któ-
ra nas ³¹czy. Zlek ce wa ¿e nie rady m¹drego, 
ko cha j¹ ce go Ojca jest zlekcewa¿eniem 
Jego mi ³o œci, jest nadwe rê ¿e niem za u fa nia, 
ja kim On mnie da rzy.

Ten aspekt grzechu mo¿e w jakiejœ 
mie rze zrozumieæ cz³owiek, który prze¿y³ 
praw dzi w¹ mi³oœæ i na podstawie do œwiad-
cze nia wie, jak¹ wartoœæ ona posiada, jak 
³a two j¹ zni szczyæ i jak niezwykle trudno 
odbu do waæ. 

Grzech jest zniszczeniem zaufania 
i mi³oœci, a wiêc tego jedynego mostu, jaki 
mnie ³¹czy z Bogiem Ojcem.

————
Spojrzenie na grzech, jest œciœle uza le¿-

nio ne od spojrzenia na Boga. Im mniej do-
strze gam Boga jako Stwórcê, Pana, Ojca, 
tym mniej dostrzegam g³upotê, nie ucz ci-
woœæ, z³o grzechu. Im bardziej zdajê sobie 
sprawê z tego, kim jestem wobec swe go 
Stwór cy, Pana, Ojca, tym jeœniej do strze-
gam grozê grze chu. St¹d te¿ œw. Au gu styn 
móg³ po wie dzieæ „Mi³uj Boga i czyñ, co 
chcesz” – wie dz¹c, ¿e prawdziwe po zna-
nie Boga jest nie roz er wal nie z³¹czone 
z poznaniem ta je mni cy z³a zawartego 
w grzechu. Nie ma sku tecz niej szej drogi 
do porzucenia grzechu, jak po zna nie i umi-
³o wa nie Boga.

Tajemnica grzechu

Badania dostarczają przekonywają-
cych dowodów wskazujących na to, 
że w Polsce w ciągu ostatnich trzech 

lat, nastąpił bardzo duży wzrost spożycia 
napojów alkoholowych. Gwałtownie upo-
wszechniają się ryzykowne wzory picia.  
Przeprowadzone w roku 2005 badanie wy-
kazało, że aż 16 proc. dorosłych Polaków 
pije zbyt dużo i zbyt ryzykownie, a staty-
styczny Polak spożywa rocznie 8,2 l czyste-
go spirytusu.  W ciągu ostatnich 3 lat średnie 
spożycie stuprocentowego alkoholu wzro-
sło prawie o 30 proc.; W tym samym okre-
sie średnie spożycie wódki zwiększyło się 
o ponad 40 procent, a spożycie piwa o 10.
Z powodu nadużywania alkoholu cierpią 
całe rodziny: 2 mln dorosłych i 2,5 mln pol-
skich dzieci żyje w rodzinach obciążonych 
problemem alkoholowym, w 66 proc. tych 
rodzin zdarzają się akty przemocy.

Z ostatnich badań wynika, że wzrasta od-
setek  ryzykownego picia przez młode mat-
ki (10,2 procent). Jest to wiek prokreacyj-
ny.  W związku z tym bardzo rośnie ryzyko 
uszkodzeń dziecka w łonie matki – bardzo 
poważne obciążenie dziecka na całe życie.  

Alkohol uderza w nas samych a  zmiany 
chorobowe, które alkohol powoduje w or-
ganizmie człowieka, są nieodwracalne. Nie 
cofnie się zniszczeń, które nastąpiły w ukła-
dzie nerwowym czy w niektórych organach. 
Badania kliniczne udowodniły, że spoży-
wanie alkoholu sprzyja wielu chorobom, 
zwłaszcza nowotworowym. Nie ma układu, 
którego alkohol by nie dotykał; odnosi się 
to również do układu rozrodczego. Szkodli-
wość zależy w dużej mierze od dwóch ele-
mentów: nasilenia obecności alkoholu, czyli 
częstotliwości i ilości spożywania, ale rów-
nież od indywidualnych dyspozycji. 

Alkohol jest substancją psychoaktywną, 
w związku z tym całe jego działanie uderza 
w pewne bardzo dobrze określone centra 
w układzie nerwowym – wywołuje zaburze-
nia w funkcjonowaniu psychicznym czło-
wieka.

Wzrost spożycia alkoholu w naszym 
społeczeństwie jest tym bardziej niepoko-
jący, że problem zaczyna dotyczyć w co-
raz większym stopniu dzieci. Im wcześniej 
następuje inicjacja alkoholowa, tym gorsze 
są jej skutki. Chodzi tu już o dzieci uczęsz-
czające do szkoły podstawowej, które co-
raz częściej sięgają po alkohol i upijają się.

Przy bardzo dramatycznych i rozległych 
problemach związanych z alkoholem szko-
dy, jakie odnosi rodzina, są najważniejsze, 
najbardziej dotkliwe i najbardziej brzemienne 
w skutkach. Dorastanie w rodzinie z proble-
mem alkoholowym odbija się na całym do-
rosłym życiu, wiążąc się z chronicznym stre-
sem i cierpieniem, kłopotami zdrowotnymi. 
Zamiast rozwijać się w poczuciu bezpieczeń-
stwa, człowiek ma stałe poczucie zagrożenia. 
Taka rodzina statystycznie częściej boryka 
się z poważnymi problemami bytowymi.

Są tylko dwie konstruktywne postawy 
względem alkoholu. Jedną jest całkowite 
jego nieużywanie (abstynencja), a drugą 
umiarkowane używanie, z tym że musi być 
ono naprawdę bardzo umiarkowane... Nie-
stety, wielu ludzi jednak tego nie przestrze-
ga. 

W związku z tym, żę nastąpił poważny 
wzrost konsumpcji zwłaszcza wysokopro-
centowych napojów alkoholowych, fachow-
cy są zgodni co do tego, że parlamentarzy-
ści winni zmieniać w tym względzie prawo  
z naciskiem na profilaktykę. Na przykład: 
czy nie powrócić do całkowitego zakazu 
reklamy napojów alkoholowych (liczba emi-
towanych reklam ma wpływ na konsumpcję 
alkoholu, szczególnie wśród młodzieży), lub 
ograniczenie czasu ich emitowania w telewi-
zji do godzin nocnych.  

Zastanowić się nad ograniczeniem sieci 
sprzedaży alkoholu. Potrzebna jest także 
odpowiednia polityka cenowa oraz anali-
za korzyści, jakie wiążą się z ewentualnym 
przesunięciem granicy wieku zakupu alko-
holu do 21. roku życia. 

Kościół systematycznie, modyfikując 
swoje metody, stara się wychowywać do 
trzeźwości. I wielka liczba ludzi z tego ko-
rzysta. Mamy piękne owoce. Ale szanse nie 
są równe. Potęgi handlowe, wspomagane 
przez środki komunikacji społecznej, potra-
fią w sposób zmasowany atakować ludzką 
wyobraźnię. 

W płaszczyźnie społecznej i gospodar-
czej czas najwyższy, abyśmy zaczęli do-
strzegać rzeczywistego dyktatora – w rynku 
i zysku. 

– Nie ma żadnych wątpliwości co do 
tego, że trzeźwość jest bezcenną wartością 
dla każdego człowieka. 

Musimy wyzwolić się spod panowania 
„mieć”, jak zachęcał nas Jan Paweł II.

Dwa lata  temu odchodził do domu 
Ojca Jan Paweł II. Na naszych 
oczach, w wielkim cierpieniu, 

w nadziei, a przede wszystkim pojednany 
z samą śmiercią. To była ostatnia i kto wie 
czy nie najważniejsza katecheza. Na krawę-
dzi życia i śmierci stanęli wszyscy, wierzący 

i niewierzący. Jedni mieli pokusę zwątpie-
nia, drudzy pokusę wiary. Bóg uznał, że dla 
świata, dla Kościoła, dla Polski, wreszcie dla 
samego papieża, ze wszystkich możliwości 
czymś najważniejszym będzie ta śmierć. 
Błogosławiona śmierć, w której objawia się 
Chrystus Zmartwychwstały. Nigdy przedtem 
i nigdy potem w tylu językach nie mówiono 
o rzeczach ostatecznych. 

Śmierć papieża unieruchamia, ale i po-
rusza zarazem. Na długo przedtem  Karol 
Wojtyła w poemacie Stanisław pisał: „[...] 
mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, 
lecz ze mną nie umiera – ja też nie umieram 
z nim, który mnie stale przerasta – Kościół: 
dno bytu mojego i szczyt.” 

Bóg przygotowywał nas na ten moment. 
Każdy następny pobyt papieża w poliklinice 
Gemelli, każdy następny komunikat lekar-
ski, każda następna konferencja prasowa 
rzecznika Watykanu wskazywały, że ta naj-
ważniejsza godzina jest coraz bliżej. Ojciec 
Święty nie ukrywał cierpienia, nie bronił swo-
jej prywatności. Oddał się nam także w swej 
niemocy i bezradności. Nie było w Nim nic 
z cierpiętnika. W Jego bezbronności była 
ufność.

Śmierć pełna życia Alkoholizm w Polsce

Zajęcia w świetlicy parafialnej Członkowie Ruchu Eucharystycznego

Nasi lektorzy i ministranci.

Schola parafialna

DUCHOWA ADOPCJA
Kościół katolicki 25 marca przeżywa Dzień Świętości Życia. Ten dzień w sposób szcze-
gólny jest okazją, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych 
dzieci, którym grozi zagłada. Można złożyć przyrzeczenie „duchowej adopcji”: „Posta-
nawiam mocno i przyrzekam, że biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię 
jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie 
jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu (...)” 

Pomysł duchowej adopcji dziecka poczętego powstał w 1987 roku. W 1994 r.  duchowa 
adopcja otrzymała aprobatę i błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. 
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