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Składka inwestycyjna w parafii

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie

Jak niejednokrotnie informowaliśmy, planujemy w naszej parafii w najbliższych latach przeprowadzenie kilku
dużych i koniecznych remontów i inwestycji, aby zadbać
o materialną stronę kościoła i jego otoczenia.

(Mt 3,17)

Wydarzenie znad Jordanu uświadamia nam, jak wielki dar
otrzymaliśmy w momencie naszego chrztu. Sakrament, który
jest bramą, sakrament, który rozpoczyna „przygodę” życia
z Bogiem w stanie łaski. Wraz z tym darem dziś ponownie słyszymy zadanie, jakie każdy ochrzczony ma do wypełnienia:
słuchać umiłowanego Syna Ojca. Warto dziś podziękować Bogu
za dar chrztu św., za to, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem. Nie może jednak też zabraknąć pytania: jak realizuję moje podstawowe powołanie do bycia chrześcijaninem?
ks. Dariusz Burda

Dobre słowo
Starajcie się zostawić ten świat choć trochę
lepszym, niż go zastaliście.

Robert Baden-Powell

Siostrze Małgorzacie – przełożonej domu sióstr
nazaretanek, która w sobotę będzie obchodzić
imieniny życzymy łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej w pracy charytatywnej
i w życiu zakonnym.

Kościół został wybudowany w latach 1980-1990, czyli od zakończenia jego budowy mija właśnie 30 lat. Został on wybudowany
systemem gospodarczym, z zastosowaniem dostępnych wtedy
technologii. Były to najlepsze jak na tamte czasy materiały
i sposoby budowania. Od tego czasu zmieniło się jednak bardzo
wiele, jeśli chodzi o dostępność nowych technologii. Jesteśmy
dzisiaj w innej epoce budowlanej. Poza tym 30 lat sprawiło, że
budynek całego kompleksu kościoła ulega stopniowemu niszczeniu. Pojawiają się pęknięcia betonowych ścian, widoczne są
ślady rdzy, wilgoci i przemrożeń, przeciekają okna witrażowe
i świetliki w dachu. Kościół jest bardzo zimny. Drobne remonty
są przeprowadzane cały czas. Coraz bardziej jednak pilne jest,
aby podjąć zasadnicze remonty kościoła. Nie możemy dopuścić,
by uległo zrujnowaniu ogromne dzieło tylu parafian, z których
większość odeszła już do wieczności. Budynek wymaga renowacji i wzmocnienia jego struktury. Potwierdzają to także prace
przy najstarszych nawet blokach na naszych osiedlach, które
dawno już zostały ocieplone, wymieniono w nich okna i inne
instalacje. Jakość nowych bloków, które powstały w kolejnych
latach, jest tym bardziej nie do porównania.
Dlatego jakiś czas temu złożyliśmy wniosek do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska o wielomilionowe dofinansowanie termomodernizacji kościoła. Przedłużająca się procedura
ciągle trwa, ale mamy nadzieję, że zakończy się pomyślnie. Jeśli
środki zostaną przyznane, to pokryją one ok. 90% kosztów,
a wtedy potrzebny będzie tzw. wkład własny, który wyniesie
ponad 500 tys. złotych. Poza tymi pracami budowlanymi ciągle
odbieramy głosy parafian, aby w naszym kościele pojawiły się
między innymi relikwie św. Jana Pawła II, obraz Jezusa Miłosiernego itd.
Aby sprostać tym wszystkim ambitnym planom i wyzwaniom
Rada Parafialna i Rada Ekonomiczno-Gospodarcza wspólnie
z ks. Proboszczem proponuje wprowadzenie w naszej parafii
comiesięcznej składki na tacę na tzw. Fundusz Inwestycyjny.
Nie będzie to żadna dodatkowa zbiórka, ale jedna „taca”
w miesiącu.
Zasady składki inwestycyjnej są następujące:
1. termin – 3. niedziela każdego miesiąca;
2. częstotliwość – raz na miesiąc. Jeżeli jednak ktoś z parafian nie będzie mógł w danym miesiącu złożyć ofiary, będzie
mógł ponownie podjąć udział w tej składce, gdy możliwości
powrócą;
3. wysokość – dowolna, w zależności od możliwości finansowych danej rodziny lub osoby w danym miesiącu;
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 13.01
06:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny
06:30 Rezerwacja
07:00 + Tadeusz Oleksy (od Stefana i Zofii z rodziną z Krakowa)
07:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 + Adam Kiwała (od siostry z rodziną)
08:00 + Zofia Kępa (od brata Teofila z rodziną)
18:30 + Anna Makuła
WTOREK 14.01
06:30 W intencji Panu Bogu wiadomej, o pomoc i opiekę Bożą
06:30 + Antoni Kita
07:00 + Jan Więsek w 20. rocznicę śmierci oraz żona + Anna
i syn + Jaś
07:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
08:00 + Julian Zięba (od bratanicy i bratanka z Bochni z rodzicami)
18:30 + Antonina Rajtar (od rodziny Łabędziów z Sułkowic)
ŚRODA 15.01
06:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 + Józef Halik (od rodziny Moskali)
07:00 + Jadwiga
08:00 + Zdzisław Galon – 2. rocznica śmierci
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 16.01
06:30 + Wiesława Sado (od koleżanek z II Urzędu Skarbowego)
07:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
07:00 + Zuzanna Jarosińska
08:00 + Krystyna Guzik (od wnuka Marka)
18:30 + Genowefa Kobylska, + Leonia Suder
PIĄTEK 17.01
06:30 + Krystyna Ciastoń
06:30 + Józef Halik (od Andrzeja Stachury)
07:00 + Jadwiga, Stanisław Mikulscy, + Maria Gdula
07:00 + Antonina Rajtar (od Agaty i Marcina Pokusów z rodziną)
07:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
08:00 O miłosierdzie Boże dla zmarłych wypominanych
w naszym kościele
08:00 + Mieczysław Żelazny – 7. rocznica śmierci, zmarli
rodzice: Helena i Jan Szczerbik
18:30 + Franciszek Kozub (od syna Michała z rodziną)
SOBOTA 18.01
06:30 + Irena i Edward Pajda
07:00 + Kazimiera Skoplak (od rodziny Cichoniów i Rudków)
07:00 + Jan Dwuraźny – 24. rocznica śmierci
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla
Alicji w 1. rocznicę urodzin oraz jej rodziców
08:00 + Maria Żak – msza gregoriańska
08:00 + Władysława i Wincenty
08:00 + Jan w 40. rocznicę śmierci, jego rodzice + Mateusz
i Tekla i brat + Józef
08:00 + Zygmunt Borowski w 30. rocznicę śmierci
18:30 + Ewa Szaniawska – 9. rocznica śmierci, + Krystyna
Nędza – 12. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Szaniawskich
NIEDZIELA 19.01
06:30 + Tadeusz Oleksy (od chrześniaka Pawła z rodziną)
08:00 + Władysław Wójs (syn) – 4. rocznica śmierci,
o życie wieczne (od mamy)
09:30 + Maria Żak – msza gregoriańska
10:00 + Józef Szczepanowski – 20. rocznica śmierci oraz
zmarli z rodziny
11:00 + Henryk i Kazimiera Kubicowie
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Franciszek Młynarczyk – 20. rocznica śmierci (od
córki Barbary z mężem)
17:00 + Stanisław Janczar (od Agnieszki i Tomasza Piątek)
18:30 + Paulina w 8. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
20:30 + Henryk i Wanda Pawłowscy o szczęście wieczne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki
Bożej i wszelkiej pomyślności.
 Parafialny

Klub Sportowy Jadwiga ogłasza zapisy na stacjonarne Ferie z Jadwigą. Turnus I potrwa od 27 do 31 stycznia,
turnus II od 3 do 7 lutego. Koszt turnusu 350 zł. Zajęcia będą
się odbywały w godz. od 9:00 do 16:00, cena obejmuje: drugie śniadanie, obiad, zajęcia oraz atrakcje. Szczegóły na ulotkach przy drzwiach oraz na plakatach.

 Zgodnie

z zapowiedzią przekazaną w podsumowaniu starego
roku oraz w biuletynie na niedzielę 5 stycznia, zgodnie z ustaleniami z Radą Parafialną i Radą Ekonomiczno-Gospodarczą
w przyszłą niedzielę po raz pierwszy składka na tacę będzie
tzw. składką inwestycyjną. Zawsze w trzecią niedzielę każdego miesiąca składka podczas wszystkich Mszy świętych
będzie przeznaczona na duże inwestycje planowane w parafii.
Będzie ona podliczana i księgowana osobno przez Radę Ekonomiczną na Fundusz Inwestycji parafialnych i rozliczana
w biuletynie co kwartał. Składka inwestycyjna nie jest dodatkową zbiórką, ale jedną w miesiącu tacą niedzielną z przeznaczeniem na szczególne cele gospodarcze. Jej wysokość i regularność jest całkowicie dowolna. Forma także jest dowolna,
czyli zarówno datki na tacę, jak wpłaty na konto parafialne.
Mamy nadzieję, że przyniesie to dodatkowe środki, które pozwolą, by obok zwyczajnego funkcjonowania naszej parafii
możliwa była stopniowa realizacja niezbędnych remontów
i inwestycji w kościele. Szczegółowe informacje na ten temat
możemy przeczytać w dzisiejszym biuletynie. Prosimy o zapoznanie się z zasadami tej inicjatywy finansowej i będziemy
wdzięczni za zrozumienie jej potrzeby dla dobra naszej wspólnoty i kościoła. Przypominamy, że pierwsza składka inwestycyjna będzie za tydzień 19 stycznia, czyli w trzecią niedzielę
tego miesiąca.

 Trwa

wizyta duszpasterska. Program całej kolędy jest
umieszczony na drzwiach wejściowych kościoła oraz na stronie internetowej parafii. Z przedsionka kościoła można zabierać wodę święconą na kolędę.

 Dzisiaj

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Mielca prowadzą kwestę na rozbudowę katolickiego przedszkola prowadzonego przez siostry.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Zbigniew Pałucki (l. 84) z ul. Batalionu Skała AK 10, Adam
Czapik (l. 75) z ul. Krowoderskich Zuchów 7 oraz Helena
Bobek (l. 81) z ul. Krowoderskich Zuchów 23.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 13.01
1 Sm 1,1–8; Ps 116B;
Mk 1,14–2
WTOREK 14.01
1 Sm 1,9–20; Sm 2;
Mk 1,21–28
ŚRODA 15.01
1 Sm 3,1–10.19–20; Ps 40;
Mk 1,29–39
CZWARTEK 16.01

1 Sm 4,1–11; Ps 44;
Mk 1,40–45

PIĄTEK 17.01
św. Antoniego, opata
1 Sm 8,4–7.10–22a; Ps 89;
Mk 2,1–12
SOBOTA 18.01

1 Sm 9,1–4.17–19; 10,1a;
Ps 21; Mk 2,13–17
NIEDZIELA 19.01
Iz 49,3.5–6;
Ps 40;
1 Kor 1,1–3;
J 1,29–34

Składka inwestycyjna w parafii
dokończenie ze str. 1

Chrystus na Krowodrzy
(Nie) Święci – Wniebowzięci

4. formy wpłat do wyboru:
 na

konto bankowe parafii, przelewając pieniądze ze swego konta bankowego. Można również złożyć w swoim banku
tzw. stałe zlecenie przelewu z konta bankowego. Wpłaty dokonane w tej formie będą imiennie ewidencjonowane przy
współudziale Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej, ponadto dają możliwość w następnym roku odliczeń
podatkowych za rok bieżący. Niezbędnym jest jednak określenie w tytule dowodu wpłaty/przelewu, iż jest to darowizna na
cele kultu religijnego (składka inwestycyjna);

 na

tacę, w podpisanych kopertach – z wyraźnym podaniem imienia, nazwiska i adresu, wysokości kwoty i miesiąca,
którego składka dotyczy (np. Jan i Maria Kowalscy zam. Kraków, ul. ….. – składka inwestycyjna za m-c …../20 – kwota
zł .....). Wpłaty te będą księgowane imiennie przez Radę Parafialną, ale one nie dają możliwości odliczeń podatkowych.

 na

tacę, bez kopert i żadnego specjalnego oznaczenia – nie będą imiennie ewidencjonowane i nie dają możliwości odliczeń podatkowych;

5. rozliczenie pozyskania i wydatkowania środków: Podliczanie wysokości ofiar oraz prowadzenie ewidencji darczyńców
będzie dokonywane regularnie co miesiąc przez zespół złożony
z członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Rady Ekonomicznej, natomiast w okresach półrocznych Ks. Proboszcz będzie
składał szczegółowe sprawozdanie dla obydwu Rad i publikował
w biuletynie parafialnym wysokość wpływów z tej składki i wydatków na inwestycje oraz planów na następne miesiące;
6. przeznaczenie środków:
W

najbliższym czasie najpilniejsze są sprawy remontowe, czyli
składanie pieniędzy na wkład własny do dotacji NFOŚ na ocieplenie kościoła, modernizacja ogrzewania czy remont schodów głównych.
 Jednocześnie ważne jest, by stopniowo realizować inwestycje
duszpasterskie, jak choćby wprowadzenie relikwii i rzeźby św.
Jana Pawła II, obrazu Jezusa Miłosiernego czy zamówienie
kolejnych zamykanych konfesjonałów.
 Rzeczywista kolejność realizacji tych zadań oraz podejmowanie innych będzie zależała od wielu okoliczności, jak: wysokość wpływów ze składki inwestycyjnej, losy oczekiwanej
dotacji, nowe poważne zadania itp. Zawsze na bieżąco będziemy informować parafian, co i dlaczego w danej chwili jest
ważniejsze i możliwe, a co musimy odłożyć na później.
Wierzymy i jesteśmy głęboko przekonani, że przedstawiona
powyżej propozycja składki inwestycyjnej jest jasna, czytelna
i elastyczna. Mamy nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem
i akceptacją Parafian i innych uczestników nabożeństw w naszym kościele. Już teraz z góry dziękujemy za każdą złożoną
ofiarę.
Duszpasterska Rada Parafialna
Rada Ekonomiczno-Gospodarcza
ks. Proboszcz Marek Hajdyła

Rozważanie styczniowe ze św. Franciszkiem
z Asyżu (pokój)
Spotykamy się tego styczniowego wieczoru przed Jezusem
ukrytym w Najświętszym Sakramencie, mając w pamięci niedawno przeżywane Święta Bożego Narodzenia. Pragniemy trwać
w obecności dobrego Boga, który po raz kolejny przyszedł do
nas w pokorze i cichości, aby
ukazać nam wartość człowieczeństwa, aby dać nam swój
pokój. Spotykamy się na początku nowego roku, a w naszych
sercach z pewnością jest nadzieja na to, że przyniesie on wiele
dobrego, może liczymy, że będzie lepszy od poprzedniego;
czekamy z utęsknieniem na jakieś wydarzenia lub przeciwnie,
obawiamy się czegoś, co ma nadejść. Wielu z nas uczyniło noworoczne postanowienia, licząc na to, że tym razem uda się je
zrealizować.
Powierz wszystkie swoje nadzieje, plany i troski Jezusowi. Pozwól sobie przez tych kilkadziesiąt minut po prostu przy Nim
być, a On będzie działał. Niech w tym czasie szczególnie towarzyszy ci zapewnienie Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój

daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się lęka (J 14,27). Poproś Ducha Świętego, by wyciszył gonitwę twoich myśli, by zabrał wszelkie niepokoje, pomógł być „tu i teraz”, wpatrywać się i wsłuchiwać
w Jezusa.

W dzisiejszych rozważaniach towarzyszyć będzie nam postać
św. Franciszka z Asyżu – orędownika pokoju. Żyjący na przełomie XII i XIII w. nie stroniący od przyjemności i uważany za
duszę towarzystwa, syn bogatego włoskiego kupca, marzył
o karierze wojskowej. Brał udział w walkach zbrojnych, został
nawet pasowany na rycerza. Jedną z wojennych wypraw przypłacił niewolą i utratą zdrowia. To doświadczenie pomogło mu
zrozumieć, że prawdziwego pokoju nie zaprowadza się siłą, lecz
dąży się do niego poprzez naśladowanie Chrystusa. Stał się
wędrownym kaznodzieją i zgromadził przy sobie wielu zwolenników, którzy tak jak on naśladowali Chrystusa, głosząc kazania,
pomagając biednym i opiekując się chorymi. Postać świętego
z Asyżu zachęca do refleksji nad tym, czym jest Boży pokój
i w jaki sposób możemy przysłużyć się jego rozpowszechnianiu. Święty Franciszku, pokaż nam, jak w świecie pełnym trosk
i zawirowań odnaleźć prawdziwy pokój serca.

O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie
strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie – czytamy
w Liście do Filipian (Flp 4,6-7).

dokończenie na str. 4

Chrystus na Krowodrzy
dokończenie ze str. 3
Prawdziwy pokój jest dziełem Boga, jednym z owoców Ducha
Świętego; nie jesteśmy w stanie osiągnąć go własnymi siłami.
Pokój pochodzący od Chrystusa wykracza poza wszelkie nasze
rozumienie, jest czymś więcej niż chwilowe odczucie czy tak
zwany święty spokój. Nie zależy od czynników zewnętrznych czy
naszego samopoczucia, nie jest uwolnieniem od ziemskich trosk,
trudności czy cierpień, lecz postawą serca, które ufa w każdej
sytuacji. To pewność, że Bóg jest większy od wszystkiego, co
nas spotyka, nawet od największych sztormów w naszym życiu;
że jest wszechmocny i wszystko od Niego zależy. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są pod Jego opieką.
Tak jak Jezus uciszył nawałnicę na Jeziorze Galilejskim, tak może uspokoić burze w twoim życiu, a przede wszystkim w twoim
sercu. On nie chce, aby wypełniał cię lęk, pragnie zabrać wszelki
niepokój. Potrzebuje jedynie twojej wiary i zaufania. Spójrz na
Jezusa zamkniętego w Najświętszym Sakramencie i pozwól mu
działać w tobie.
Bóg, aby móc obdarzyć nas darem pokoju potrzebuje naszej
otwartości i trwania przy Nim. Najdoskonalszym i najpełniejszym
źródłem Bożego pokoju jest Eucharystia. Potrzebujemy też czasu sam na sam z niebieskim Ojcem: rozmowy z Nim, spotkania
z Jego Słowem, wsłuchania się w Niego. Od św. Franciszka możemy uczyć się postawy uwielbienia Boga, dawcy pokoju. Wsłuchując się w słowa świętego z Asyżu spróbujmy skierować swoją
uwagę na naszego Pana, na Jego niezwykłość; zapomnieć na
chwilę o sobie, nie prosić, nie dziękować, nie przepraszać, lecz
wychwalać tego, który jest źródłem wszelkiego dobra. Oderwanie myśli od siebie samych i spraw codziennych, a skierowanie
ich na Boga sprawia, że bardziej otwieramy się na pokój, który
chce On wlać w nasze serca i pozwalamy Mu, aby uzdalniał nas
do niesienia tego pokoju światu:
UWIELBIENIE BOGA NAJWYŻSZEGO
Ty jesteś święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda.
Ty jesteś mocny, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba
i ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobro, wszelkie dobro,
najwyższe dobro, Pan Bóg żywy i prawdziwy.
Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem.
Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą, Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Pokój Boży w moim sercu jest darem, a jednocześnie zadaniem.
Ewangeliczny pokój przejawia się w czynach; w postawie i zachowaniu wobec drugiego człowieka. Jezus w Kazaniu na Górze
głosił: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9). Każdy z nas jest wezwany, by działać na rzecz pokoju w swojej codzienności, w relacjach w rodzinie, sąsiedztwie, szkole czy pracy. Św. Franciszek
ogromną wagę przywiązywał do budowania dobrych, pełnych
szacunku i zrozumienia relacji, a wystrzegania się osądzania,
sporów i kłótni. W dzisiejszych czasach, pełnych pośpiechu, rywalizacji, pogoni za sukcesem i dobrami doczesnymi być może
w sposób szczególny potrzebujemy pokoju objawiającego się
w naszym podejściu do drugiego człowieka. Może czas na refleksję nad tym, czy tam, gdzie przebywam, zaprowadzam pokój?
Czy moje relacje z innymi charakteryzują zrozumienie, empatia,
życzliwość, łagodność? Czy staram się naśladować bezinteresowną miłość Chrystusa? A może łatwiej przychodzi mi obmawianie, narzekanie, niechęć, zazdrość, pamiętliwość, brak zrozumienia? Czy są w moim życiu relacje, w których szczególnie potrzebuję Bożego pokoju?
W rozszerzaniu Chrystusowego pokoju liczą się nie tylko zewnętrzne działania, ale przede wszystkim postawa serca, wynikająca z miłości do Chrystusa. Pamiętajmy, że tylko Bóg jest
w stanie uzdolnić nas do miłości przekraczającej nasze możliwości, a Jezus, który dla nas przyszedł na świat i za nas umarł na
krzyżu, jest tej miłości najdoskonalszym wzorem.

Modlitwa o pokój jest drogowskazem, jak w codzienności, na-

śladując Chrystusa, nieść światu pokój. Niech te słowa wybrzmią
w naszych uszach i staną się naszym osobistym wołaniem o dar
pokoju w naszym życiu, w życiu naszych bliskich:
MODLITWA O POKÓJ
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Pokój na świecie rozpoczyna się od pokoju w sercu człowieka.
Na zakończenie tych rozważań jeszcze raz, w cichości serc, poprośmy nowonarodzonego Zbawiciela, by obdarzał nas swoim
pokojem i uczył nas, jak nieść go światu. Nie bójmy się zawierzyć mu tego roku, ufając, że będzie się o nas troszczył. Powierz
Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps 37,5).
Wiola Hajduk
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