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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 18,9—14/
Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden
faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się
modlił: „Boże, dziękuję Ci, że
nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy,
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast
celnik stał z daleka i nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu,
lecz bił się w piersi i mówił:
„Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika” (Łk 18,10—13).
Dwaj pobożni ludzie, faryzeusz i celnik, modlili się do tego samego Boga. W tym samym kościele, dokładnie o tej samej porze, pod duchową opieką tego samego mądrego króla Salomona, budowniczego świątyni. Modlili się niby razem, ale całkiem
osobno.
Dobry faryzeusz chciał złą drogą iść do Pana Boga.
Zły celnik znał dobrą drogę prowadzącą do Pana Boga.
Do Boga nie można iść złą drogą, nadymając się pychą i bijąc
się w cudze piersi.
***
Paradoks: człowiek dobry czasem nie jest lepszy od ludzi złych,
dlatego że tylko sam Bóg wie, jakie człowiek może przeżyć nawrócenie, jakie ma trudności, z czym się boryka, na ile może się
zmienić.
Ci, na których wieszamy psy, mogą jeszcze stać się świętymi,
a my możemy fiknąć koziołka, chociaż jesteśmy tak bardzo pobożni.
Nie sądźmy nikogo – sądzenie jest grzechem. Nienawiść jest
narzędziem do walki z szatanem, a nie z ludźmi.
ks. Jan Twardowski

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek spowiadamy podczas wszystkich Mszy
św. W sobotę o godz. 16:15, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, zapraszamy na różaniec fatimski.
W przyszłą niedzielę na każdej Mszy św. w naszym kościele
o swoim życiu w Ameryce Południowej powie kilka słów nasza
parafianka świecka misjonarka Dominika Szkatuła, która
pracuje od wielu lat w Peru. Będzie także okazja do złożenia po
Mszach św. dobrowolnego datku na cele misyjne i wsparcie jej
pracy.

CZŁOWIEK WOBEC ŚMIERCI W BIBLII
Nadchodzi listopad, miesiąc szczególnie skłaniający nas do
zadumy nad śmiercią. W 1. dniu świętujemy dzień Wszystkich Świętych, w 2. wspominamy Wszystkich Wiernych
Zmarłych. Przez cały miesiąc codziennie odmawiamy różaniec za zmarłych. Ale na co dzień myśl o śmierci najczęściej
wywołuje w nas lęk, a przynajmniej obawiamy się jej. Możemy ten lęk zmniejszyć odpowiednio w życiu postępując, albowiem, jak pisze Tomasz a Kèmpis w Naśladowaniu Chrystusa: Gdybyś miał czyste sumienie, nie bardzo bałbyś się
śmierci. Radzi również: Staraj się teraz tak żyć, byś w godzinie śmierci mógł się raczej weselić niż lękać. My jednak najchętniej uciekamy przed śmiercią, unikamy jej, choć ten sam
autor pisze dalej, że lepiej jest unikać grzechu niż uciekać od
śmierci. Zdarza się jednakże, że ludzie wolą śmierć niż życie.
O każdym samobójcy można powiedzieć, że wybrał śmierć.
Można życzyć sobie śmierci i prosić o nią, co czynią czasem
bardzo cierpiący. Można także czekać na nią; Kamil de Lellis,
założyciel kamilianów († 1614) w dniu śmierci powiedział, że
to jego ostatni dzień pobytu na ziemi. Jak pisze ks. Zygmunt
Podlejski, Czekał z niejakim zniecierpliwieniem na śmierć.
O podobnej postawie wobec śmierci pisze również o. Leon
Knabit: Kiedy pełniłem funkcję proboszcza, jakże często miałem do czynienia z ludźmi, którzy bez lęku czekali na śmierć.
Wolitywną postawę wobec śmierci okazał umierający papież
Jan Paweł II. W ostatnich godzinach życia miał wypowiedzieć słowa: Pozwólcie mi iść do domu Ojca. Jakże delikatnie
wyraził umierający wielki święty papież swoją wolę spotkania
z Chrystusem, bo tak pojmował swoją śmierć. Pozostawił
nam piękny przykład życia i postawy wobec śmierci.
Przykłady życia i śmierci powinniśmy czerpać nie tylko z żywotów świętych, ale także z Biblii. Przyjrzyjmy się pokrótce,
jaki stosunek do śmierci mają ludzie, których opisuje Biblia.
Człowiek biblijny odczuwa lęk przed śmiercią, unika śmierci,
ucieka przed nią, ale też wybiera śmierć, życzy jej sobie,
prosi o nią i błaga, czeka na śmierć, szuka jej, dąży do niej,
ściąga ją na siebie, zawiera przymierze ze śmiercią oraz domaga się jej, ale dla kogoś; czasem uważa śmierć za lepszą
od życia, a także... kocha śmierć i uważa ją za przyjaciółkę.
Wreszcie bezbożni zasługują na to, aby być działem śmierci.
Z powodu szczupłości miejsca omówimy tylko trzy pierwsze
postawy.
dokończenie na str. 3

Dobre słowo
Milczenie jest najpiękniejszym owocem
modlitwy. Powinniśmy nauczyć się nie
tylko ciszy ust, ale także spokoju serca.
św. Matka Teresa

I N T E N C J E

M S Z A L N E

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PONIEDZIAŁEK 28.10
06:30 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 + Henryk Kozłowski (od rodziny Stopków z Sidziny)
07:00 + Maria Wanda Skoczylas
08:00 + Andrzej Kołodziejczyk (od Barbary)
18:30 + Tadeusz Chlipała i zmarli z rodziny
18:30 + Józef Adamski
18:30 + Tadeusz Duda
WTOREK 29.10
06:30 Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę
MB i zdrowie dla Teresy, Ewy i rodziny
07:00 + Stanisław Wnęk – msza gregoriańska
07:00 + Maria Czado
08:00 + Marian Nęcka – 23. rocznica śmierci oraz + żona
Mieczysława, + syn Ryszard i zmarli z rodzin Nęcków
i Węglów
18:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dar
potomstwa dla Martyny i Dawida
18:30 + Stanisława Maniak w rocznicę śmierci oraz Jan Maniak
ŚRODA 30.10
06:30 + Stanisław Wnęk – ostatnia msza gregoriańska
06:30 + Otylia i Władysław Pierzchała
07:00 + Rozalia Dulewicz w 1. rocznicę śmierci prosząc o łaskę
radości życia wiecznego oraz za wszystkich z rodziny
07:00 + Bogdan Kalus
08:00 + Urszula, + Joanna Piątek w 15. rocznicę śmierci
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 31.10
06:30 Rezerwacja
07:00 + Zofia Musiał – 15. rocznica śmierci (od córki z rodziną)
08:00 + Andrzej Kołodziejczyk (od koleżanek z firmy BONAMED)
18:30 + Genowefa Glonek w 4. rocznicę śmierci
18:30 + Marek Curyło – 9. rocznica śmierci
PIĄTEK 1.11
06:30 Za Parafian
08:00 + Mieczysław Warchoł – pierwsza msza gregoriańska
09:30 + Edward Dziadosz, + syn Hubert oraz zmarli dziadkowie i wujek
10:00 + Natalia, Stanisław Wisińscy, syn Stanisław, Andrzej
Nalepa
11:00 + Stanisław Machaj
12:30 Zmarli z rodzin Rychlickich, Mazurków, Wojtasów, Dacyli,
Karów
17:00 Zmarli z rodziny Bednarskich i Pasternaków
18:30 + Tadeusz i Józefa Kumala, + Maria i Alojzy Rafacz,
+ Wincenty i Jan, + Zygmunt Tarkowski
20:30 + Stanisław Konecko, Bronisława i Jakub Fidowicz
SOBOTA 2.11
06:30 Rezerwacja
07:00 + Stefan, Czesława, Józef, Zofia, Stefan, Olga
07:00 + Mieczysław Warchoł – msza gregoriańska
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 + Krystyna Haber – 5. rocznica śmierci
09:00 + Daniela Kowalska – 18. rocznica śmierci
17:00 + Małgorzata Elgiet – 40. rocznica śmierci
18:30 + Stanisław Jankiewicz i jego rodzice Teofila i Eugeniusz
oraz brat Jerzy, Franciszka i Edward Jastrzębscy
NIEDZIELA 3.11
06:30 + Józefa Górka (od koleżanek córki: Barbary, Grażyny
i Elżbiety)
08:00 + Tadeusz Nowak – 4. rocznica śmierci, + syn Jarosław
09:30 + Bronisław Szura o radość życia wiecznego

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia i wszelkich potrzebnych łask Bożych.

 Dzisiaj

z racji przypadającej rocznicy poświęcenia kościoła na
Mszy św. o godz. 12:30 odśpiewamy po komunii św. uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za naszą świątynię.

W

piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak
w każdą niedzielę. O 18:00 nabożeństwo za zmarłych w kościele, a po nim modlitewna procesja do dolnego kościoła
i Panteonu Narodowego z wypominkami za zmarłych. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie wszystkich,
którzy zostają tego dnia w parafii.

W

sobotę, w Dniu Zadusznym, Msze św. w kościele będą
odprawione o godz.: 6:30, 7:00, 8:00 i 9:00 oraz po południu
o godz. 17:00 i 18:30. Zapraszamy także na procesję z nawiedzeniem dolnego kościoła o godz. 18:00.

1

i 2 listopada można zyskać odpust zupełny ofiarowany za
zmarłych na zwykłych warunkach. W dniach od 1 do 8 listopada każdy, kto nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych
także może zyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze
czyśćcowe. Pamiętajmy, jako ludzie wierzący, że najlepszą
pomocą dla zmarłych jest nasza modlitwa i ofiarowana za nich
Komunia św.

 Prośmy

o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Regina Kadłuczka z ul. Krowoderskich Zuchów 18, Kazimierz Jasiński (l. 53) z ul. Stachiewicza 25, Antoni Mętel (l. 86) z ul.
Opolskiej 51, Kazimiera Skoplak (l. 96) z ul. Krowoderskich
Zuchów 19.

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

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 28.10
Święto Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza
Ef 2,19–22; Ps 19; Łk 6,12–16
WTOREK 29.10
Rz 8,18–25; Ps 126;
Łk 13,18–21
ŚRODA 30.10
Rz 8,26–30; Ps 13;
Łk 13,22–30
CZWARTEK 31.10
Rz 8,31b–39; Ps 109;
Łk 13,31–35

PIĄTEK 1.11
Uroczystość Wszystkich
Świętych
Ap 7,2–4.9–14; Ps 24;
1 J 3,1–3; Mt 5,1–12a
SOBOTA 2.11
Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych
Mdr 3,1–6.9; Ps 103;
2 Kor 4,14–5,1; J 14,1–6
NIEDZIELA 3.11
Mdr 11,22–12,2; Ps 145;
2 Tes 1,11–2,2;
Łk 19,1–10

10:00 + Zbigniew Czaderski – 13. rocznica śmierci
11:00 + Stanisława Szostek, + Anna i + Czesław, + Stanisław
i + Maria Węgiel oraz + Genowefa Kuc
12:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
12:30 + Mieczysław Warchoł – msza gregoriańska
17:00 + Karolina, + Józef Sękara oraz + Franciszka, + Michał
18:30 + Maria, Jolanta, Stefan, Mieczysław Gawor
20:30 Za parafian

CZŁOWIEK WOBEC ŚMIERCI W BIBLII
dokończenie ze str. 1
Podstawowym uczuciem człowieka biblijnego do śmierci jest
b o j a ź ń i o b a w a. Zaskakujące rozważanie czytamy
w 40. rozdziale Mądrości Syracha o wielkiej udręce wszystkich ludzi, których przedmio-

tem rozmyślań i obawą serca
jest myśl o tym, co ich czeka,
jest dzień śmierci (wiersz 2.).
Poczynając od króla, aż do
najbiedniejszego, u wszystkich jest [wciąż] gniew, za-

zdrość, przerażenie i niepokój, bojaźń śmierci, nienawiść i kłótnia (wiersz 4.).

kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Nie mógł tego
wiedzieć czcigodny starzec, będąc jak gdyby zdeterminowany
przez bojaźń Bożą. Piszę „jak gdyby”, gdyż wiersz 26. budzi
trochę wątpliwości, czy to rzeczywiście bojaźń Boża była tym
determinantem. Eleazar mówi w nim: Jeżeli bowiem teraz

uniknę ludzkiej kary, to z rąk Wszechmocnego ani żywy, ani
martwy nie ucieknę.
Pozostałymi postawami zajmiemy się przy innej okazji.

K.H.-Sz.

Masz problem ze sobą lub z bliskimi?

Według Listu do Hebrajczyków (2,15) Bóg stał się człowiekiem, aby uwolnić tych

W naszej parafii obok poradni rodzinnej i prawniczej rozpoczęła działalność poradnia psychologiczna. Dyżury będzie
w niej pełniła p. Magdalena Poprawa – filolog, pedagog,
psychoterapeuta. Ukończyła Studium Teologii Rodziny, co
pozwoliło jej podjąć wieloletnią współpracę z Wydziałem
Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, gdzie prowadzi warsztaty dla narzeczonych.

Odczuwając lęk przed śmiercią człowiek stara się u j ś ć
przed nią i Bóg do czasu mu na to pozwala. Mówi o tym
Psalm 68, opiewający „triumfalny pochód Boga”: Bóg nasz

Odbyła także kurs NCV – Komunikacji bez przemocy. W 2015
r. ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej par, małżeństw i rodzin, a w 2017 z psychoterapii psychodynamicznej. W trakcie zrobiła również kurs z podstaw terapii dzieci
i młodzieży.

Śmierć pierworodnych
w Egipcie

wszystkich, którzy przez całe
życie przez bojaźń śmierci
podlegli byli niewoli.

jest Bogiem, który wyzwala, / i Pan Bóg daje ujść przed
śmiercią (Ps 68,21).

Pod wpływem lęku przed śmiercią człowiek w naturalnym
odruchu również u n i k a jej. Jednakże w Biblii Eleazar,
mogąc uniknąć śmierci przez udawanie tylko, iż grzeszy, odmówił udziału w takim oszustwie. Mówią o tym dwa konteksty. W pierwszym Żydzi-helleniści życzliwi Eleazarowi proszą
go: Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla,

mianowicie mięso z ofiar. Tak postępując uniknie śmierci,
a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia (2 Mch 6,22). Jednakże Eleazar nie chciał uniknąć śmierci za cenę dania złego przykładu młodzieży, co znalazło wyraz w wierszu 30.: Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął

i powiedział: „Bogu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to,
że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż
Jego się boję”. Tak to Eleazar, będąc Żydem, na półtora wie-

Do 2018 r. współpracowała z Fundacją Słońce prowadząc
terapię par, małżeństw i rodzin.
W czerwcu 2019 r. ukończyła szkolenie z chrześcijańskiej
terapii integralnej.
Prowadzi warsztaty dla małżeństw mające na celu wzmocnienie więzi małżeńskiej.
Obecnie pracuje w Chrześcijańskiej Poradni Shalom oraz prywatnym gabinecie „PrzyStań”.
Pracuje z parami, małżeństwami i rodzinami w kryzysie. Indywidualnie spotyka się z osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, chcącymi poprawić swoje bliskie relacje oraz lepiej zrozumieć siebie.

ku przed nauczaniem Jezusa postąpił według Jego nauki,
zawartej w słowach Ewangelii według św. Jana (12,25): Ten,

Pani Magda dyżurować będzie w piątki w pokoju obok
kancelarii. Nie będą to dyżury o stałych porach w oczekiwaniu na chętnych, ale o godzinie umówionej przez telefon.
Nr telefonu: 608 381 599.

W

W

naszym kościele przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe. Przy wyjściach z kościoła są jeszcze kartki, na
których prosimy wpisywać osoby zmarłe. Kartki można oddawać w zakrystii lub w kancelarii. Dzisiaj siostry zbierają na wypominki również przed kościołem. Wypominki jednorazowe
czytamy w czasie procesji 1 i 2 listopada oraz przez cały listopad podczas różańca za zmarłych. Wypominki roczne czytamy w każdą niedzielę roku przed Mszami św. o godz.: 6:30,
9:30, 10:00 w kaplicy, 12:30 i 17:00. Za zmarłych zgłoszonych
na wypominki roczne odprawiamy także co miesiąc Msze św.
zbiorowe w każdy 3. piątek miesiąca o 18:30. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy i dziękujemy za ofiary składane przy okazji
wypominków.

czwartek ostatnie październikowe nabożeństwo różańcowe o godz. 18:00. Dziękujemy wszystkim grupom i wspólnotom, które prowadziły rozważania podczas tych nabożeństw.

 Zapraszamy

na różaniec za zmarłych z wypominkami,
który odmawiać będziemy od przyszłej niedzieli codziennie do
końca listopada w kościele o godz. 18:00.

W

sobotę z racji Dnia Zadusznego nie będzie wyjątkowo Mszy
św. dla chorych i osób starszych w dolnej kaplicy.

 Dzisiaj

przy kościele jest możliwość nabycia miodu.

Chrystus na Krowodrzy
O adoracji w 1. czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej słyszeli zapewne wszyscy parafianie. Nie
wszyscy w niej uczestniczyli, a szkoda. Przyjeżdżają
na nią ludzie z innych parafii. Warto raz w miesiącu
porzucić wszystkie obowiązki oraz telewizor i wyciszyć się, wpatrując się w Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie trzeba nic mówić, o nic prosić – wystarczy BYĆ.
Tematem przewodnim tegorocznych adoracji jest (Nie)
Święci – Wniebowzięci. Aby przybliżyć temat tym, którzy
nie byli oraz umożliwić przeżycie jeszcze raz usłyszanych słów
tym, którzy byli będziemy co miesiąc drukować stosowne
rozważanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię – zaprasza nas Jezus
(Mt 11,28). Przychodźmy zatem i czytajmy.
K.H.-Sz.

2. Na tej drodze do świętości nie jesteśmy sami. Jezus rzekł

do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia:
Oto Matka twoja (J 19,26b–27a). Właśnie w tym momencie

powierzyłeś nam wszystkim, Panie Jezu, swą Matkę. Pragniesz, abyśmy wzorowali się na Maryi, upodabniając się do
niej w jej postawie względem Bożego Słowa, względem Bożej
woli i względem drugiego człowieka. W Twoich planach nikt
nie ma być sam. Każdy ma doświadczyć niezastąpionej obecności, pomocy i zwycięstwa Twojej Matki nad złem. Oczekujesz od nas, Panie, wsłuchania się w jej zwycięskie serce.
Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos
Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka
i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa:

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Maryjo, naucz nas
nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują oraz Boży pokój.

3. Maryja jest wzorem świętości, bo oddała swe życie do dyspozycji Najwyższego i dlatego przyświeca ludowi Bożemu
jako znak pewnej nadziei i pociechy. Jak głęboka była wiara
Maryi w słowo Boże ukazuje wyraźnie kantyk Magnificat, który ukazuje to, co stało się fundamentem jej świętości – głęboką pokorę. Ta pokora – uniżenie ducha i poddanie w wierze – wyraziła się w sposób szczególny w jej fiat: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa! (Łk
1,38).
Głębi pokory odpowiada wielkość daru. Wszechmocny uczynił
jej wielkie rzeczy, ona zaś pokornie potrafiła je przyjąć i przekazać wszystkim pokoleniom wierzących. Oto droga, którą
szła do nieba Maryja, Matka Zbawiciela, wyprzedzając na niej
wszystkich świętych i błogosławionych Kościoła.

Rozważanie październikowe
1. Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty (1 P 1,16). Stworzyłeś nas Panie na swój obraz, na swoje podobieństwo, a więc
każdego z nas powołałeś do świętości. Powołujesz, bo kochasz.
Świętość to nie perfekcjonizm ani stawanie się kimś doskonałym. To także nie cierpiętnictwo. Prawdziwy święty to ktoś
podobny do Jezusa. To ktoś, kto w błogosławiony sposób
radzi sobie z twardą rzeczywistością. Różnorodne są drogi,
jakimi Bóg prowadzi świętych do przeznaczenia wzniosłego.
Święci, choć wiernie postępują za natchnieniem łaski Bożej,
jednak nie przestają być ludźmi nam podobnymi i zazwyczaj
ich uczynki i słowa noszą charakter ich otoczenia, kraju, ojczyzny. Jedno było im wszystkim wspólne, że zawsze podporządkowywali życie łasce – tej łasce, która częstokroć dźwigała ich z długoletniej ospałości lub nawet grzechowej niewoli. Stąd wszyscy oni, niezależnie od tego, czy drogą zgodną
czy sprzeczną z naturą łaska kroczyć im kazała, wyższym
i nadprzyrodzonym życiem żyli: celem ich jedynym Bóg
i święta miłość.

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Maryjo, w Tobie widzimy ideał świętości, do jakiej Bóg wzywa
wszystkich członków Kościoła. Twoje życie wiary wyraźnie
wskazuje nam drogę ku duchowej dojrzałości i chrześcijańskiej świętości. Wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący, bo
byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko,
łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.
4. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15).
To jest właśnie ten czas. Czas, by być wolnym od grzechu.
Wolnym od tego, co ogranicza nasze relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Nigdy nie jest za późno, aby zobaczyć światło w ciemności. Światło, którym jest Bóg. Musimy podążać
za swoim sercem, ale najpierw – jeśli jeszcze tego nie uczyniliśmy – zróbmy w nim miejsce dla Jezusa.
Maryjo, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu
Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi, by
w każdej chwili pozostawał światłem rozjaśniającym mroki
naszego myślenia i pojmowania życia. Maryjo, wesprzyj nas,
by Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim
pozostawało dla nas zawsze aktualne i zobowiązujące nasze
sumienia. Byśmy szli przez trudy życia nawracając się i wierząc w Ewangelię.
Marek Chrzanowski
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