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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 3,1–6/
Ewangelista Łukasz rozpoczyna opowiadanie o Janie Chrzcicielu
od umieszczenia tego wydarzenia w czasie historycznym. Łukasz dokładnie opisuje działania Jana nad Jordanem i określa
ich cel, bo jego opowiadanie będą czytali głównie chrześcijanie wywodzący się z pogan, może ktoś na dworze cesarskim
w związku z procesem św. Pawła.
Cesarz Tyberiusz panował od 14 do 37 r. po Chr., Herod Antypas,
syn Heroda Wielkiego był namiestnikiem Galilei w latach 4 przed
Chr. – 39 po Chr., a Poncjusz Piłat pełnił swój urząd od 26 do 36 r.
po Chr. W ten sposób Łukasz informuje, że Jan rozpoczął swoją
działalność w okresie pomiędzy wrześniem 27 r. po Chr. a październikiem r. 28.

Światło
Jednym z najważniejszych znaków adwentu jest światło. W kościołach pojawiają się adwentowe wieńce – z czterema świecami zapalanymi kolejno w kolejnych tygodniach, by osiągnąć
pełnię światła na progu Bożego Narodzenia. Przy ołtarzach płonie też świeca roratnia – znak Maryi, która już w sobie (w swoim łonie) nosi wcielone Słowo, dla innych jeszcze niewidoczne.
Idziemy też ze światłem na roraty, rozświetlając ostatnie nocne
godziny. Adwent woła: więcej światła!
Ile razy myślę o świetle, tyle
razy – na zasadzie pierwszego
skojarzenia – przypomina mi
się tekst Tischnera, w którym
objaśniał on znaczenie światła,
przywołując obraz góralskiej
kuźni. Oto kuźnia: palenisko,
kowadło, przy nim kilku mężczyzn kuje żelazo. Jeden z nich
trzyma je w obcęgach, pozostali
uderzają w nie młotami – po
kolei, rytmicznie: jeden, drugi,
trzeci; jeden, drugi, trzeci.

Prorok Izajasz zapowiadał, że przed przyjściem Syna Bożego
zabrzmi Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę
Pana, wyrównajcie Jego ścieżki. Kilka wieków później Zachariasz, ojciec Jana usłyszał od anioła o swoim synu: Wielu synów
Izraela nawróci do Pana, ich Boga. Około trzydzieści lat później
proroctwo wypełniło się.
Jan opuścił dom i zamieszkał
nad Jordanem. Judejczycy przez
nauczanie Jana zrozumieli, że
postępują niezgodnie z Prawem
Bożym. Oni grzeszą, czyli błądzą, nie osiągają celu wynikającego z nazywania się dziećmi
Boga i ludem Boga. Dlatego potrzebują przemiany, zastanowienia się nad tym, do czego ich to
doprowadziło.
Muszą zmienić sposób myślenia, muszą się nawrócić, czyli
odwrócić od czegoś, by zwrócić
się ku czemuś, od obojętności
wobec Boga do umiłowania Go,
od braku zaufania do zaufania
Bogu, od nieposłuszeństwa do
posłuszeństwa Bogu.
Muszą na nowo pozwolić Bogu na kierowanie ich życiem przez
słowo Boże. Wtedy zobaczą za górami i krętymi ścieżkami życia
swoje jedyne zbawienie, ocalenie, ratunek – Jezusa Chrystusa.
Wkrótce Jezus opuści Nazaret i uda się nad Jordan na spotkanie
z Janem i ludźmi, którzy zaczęli szukać Boga i naprawiać swoje życie. Będą przygotowani do zrozumienia tego, co Jezus im
powie i co uczyni.
Za: fbiblos.org

Tradycyjnie w Niedzielę Świętej Rodziny
odprawimy Mszę św. w intencji małżeństw,
które w roku 2021 obchodziły
25- lub 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa.
Prosimy zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii jubilatów,
którzy wezmą udział w tej uroczystości.

Wyobraźmy sobie jednak, że naraz w owej kuźni gaśnie światło.
W jednej chwili wszystko się urywa. Niby wszystko jest: obcęgi
i młoty, kowadło i żelazo, ludzie chętni do pracy. Nie mogą
jednak pracować, gdyż jest ciemno. Żaden z nich nie wie, czy
trafi swym młotem w kowadło. Czy niechcący nie trafi sąsiada?
Czy sam nie zostanie uderzony? Nikt też nie wie, co stanie się
z wykuwanym przedmiotem… w miejsce poprzedniej harmonii
wkrada się niepewność, lęk i podejrzliwość. W ciemności – pisał
Tischner – ludzie wyglądają jak upiory.
dokończenie na str. 4
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Po wielomiesięcznej przerwie zapraszam na spotkanie z krakowskim biskupem, który związał swoje życie z tutejszym biskupstwem, choć nie pochodził z Małopolski, a z serca Dolnego
Śląska – Wrocławia.

Jan Muskata, bo o nim mowa, urodził się w połowie XIII w.; niestety, dokładnej daty nie znamy, gdyż pierwsze wzmianki o nim
pochodzą dopiero z 1268 r. Do Wrocławia rodzina Jana przybyła prawdopodobnie z terytorium Niemiec, a osiadłszy nad Odrą
zajęła się handlem i szeroko rozumianym kupiectwem.
dokończenie na str. 3
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PONIEDZIAŁEK 06.12
06:30 + Kazimierz Wojtaszek (od rodziny Wojtaszków z Nowego
Targu)
06:30 +Józef Potok w 29. rocznicę śmierci i syn + Janusz Potok
w 5. rocznicę śmierci
06:30 + Mieczysław Kotarba
08:00 +Janina Sankunas w 4. rocznicę śmierci oraz + Zbigniew
i + Andrzej Sankunas
18:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
WTOREK 07.12
06:30 O błogosławieństwo Boże dla Mateusza z okazji 8. rocznicy urodzin
06:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
08:00 + Andrzej Zagrodnik w 1. rocznicę śmierci
18:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Anny
Odrzywołek w rocznicę urodzin
18:30 +Józef, Katarzyna Łanoszka i synowie Stanisław i Józef
ŚRODA 08.12
06:30 +Jerzy Trybusznyj (od rodziny Lekki)
06:30 + Maria i Władysław Kacperczuk oraz + Emilia i Adam
Dasman
08:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 09.12
06:30 + Danuta Wiśniewska – 1. rocznica śmierci oraz + Władysław – 80. rocznica śmierci i Jadwiga oraz + Nana i + Nela
06:30 + Dariusz Paluchniak
08:00 Prośba o nawrócenie
18:30 Dziękczynna z okazji urodzin Julii, z prośbą o potrzebne
dary, opiekę MB, zdrowie dla niej i całej rodziny
18:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
18:30 + Genowefa Gęślak i + Władysław mąż
PIĄTEK 10.12
06:30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo w posłudze kapłańskiej
dla ks. Jana Raczka
06:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
06:30 + Krystyna, Edward Polaczek, syn Adam
08:00 Zmarli z rodziny Halotów, Rajtarskich, Gałeckich, Bzowskich, Pieczarów i Gajów
18:30 + Natalia Cholewa – 3. rocznica śmierci
18:30 +Jan Bobrek (od żony i córek)
18:30 + Henryk Pałaszewski
SOBOTA 11.12
06:30 + Marian Paluch (od Krzysztofa i Lidii Paluch)
06:30 + Łucja Łuszczyk
08:00 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
08:00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Krystyny Żądło
i Haliny Drążkiewicz (od Krystyny Żądło)
08:00 + Antoni Kępys (od córek i syna z rodziną)
08:00 + Wiesław Niewitała
18:30 Rezerwacja
NIEDZIELA 12.12
06:30 + Wincenty i Władysława
08:00 + Henryk Znój – 2. rocznica śmierci
09:30 O błogosławieństwo Boże w 85. rocznicę urodzin Teresy
Modesan oraz 9. rocznicę urodzin Kamilki Modesan
10:00 + Adam Permus w 15. rocznicę śmierci
11:00 + Stanisław Piskorz (od sąsiadów)
12:30 + Mieczysława Curyło – msza gregoriańska
12:30 + Dariusz Paluchniak
17:00 +Jan Mikłasz – 3. rocznica śmierci
18:30 + Anna Paluch – 3. rocznica śmierci (od męża i córki)
20:30 + Barbara Czyżewicz (od Haliny i Stanisława Wójtowicz)

OG ŁOSZENIA PAR AFIALNE
▪ Solenizantom

i Jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Bożej i wstawiennictwa Matki Najświętszej.

▪ Dzisiaj po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny rozprowadza

Świece Wigilijne Caritas, a także zbiera datki na kuchnię
dla ubogich św. Jadwigi Królowej. Natomiast Służba Liturgiczna
Ołtarza rozprowadza sianko na stół wigilijny.

▪ W środę, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP,

w godzinach od 12:00 do 13:00 kościół będzie dostępny
na modlitwę w ramach tzw. Godziny Łaski, zgodnie z objawieniami Matki Bożej w Montechiari. Niech nasza modlitwa w czasie Godziny Łaski wyprosi u Boga jak najwięcej
dobrych owoców dla całej naszej wspólnoty i dla każdego
z nas, szczególnie w trudnym czasie pandemii. Prośmy także o pokojowe rozwiązanie problemu bezpieczeństwa naszych granic, o siłę ducha dla jej obrońców i o pomoc dla
wszystkich ofiar tego konfliktu.

▪ Tego samego dnia, czyli w środę 8 grudnia, zapraszamy

na nabożeństwo ku czci naszej patronki św. Jadwigi
Królowej o godz. 18:00. Będzie ono wyjątkowo połączone
z modlitwą do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Głównym
motywem tej comiesięcznej modlitwy jest troska o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty i prośba o pomoc w rozeznaniu życiowego powołania przez młodych ludzi.
W czasie tego nabożeństwa odczytujemy również prośby
indywidualne zapisane na kartkach, które przez cały miesiąc można wrzucać do skrzynki przy figurze św. Jadwigi.
Na koniec nabożeństwa udzielane jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Serdecznie
zapraszamy do udziału w tej modlitwie za przyczyną naszej
Patronki w środę o godz. 18:00.

▪ Zapraszamy wszystkich parafian na roraty, które odprawiamy od poniedziałku do soboty o 6:30. W poniedziałki, środy
i piątki są to roraty dla dzieci, natomiast we wtorki, czwartki
i soboty z kazaniem dla starszych.

▪ Zachęcamy,

aby z kościoła zabierać poświęcone opłatki.
Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na świąteczne dekoracje i koszty utrzymania naszego kościoła zimą.
Informujemy także, że nikt z naszej parafii nie roznosi opłatków po domach.

▪ Dzisiaj w Sanktuarium św. Jana Pawła II odbywa się Dzień

Modlitw o dar potomstwa, na który zaprasza Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara.
Szczegóły na plakatach.

▪ Nasz parafialny chór Cantate Domino wznawia swoją działalność. Wszystkich chętnych, którzy lubią śpiewać, mają trochę czasu i chcieliby rozwijać muzyczny talent zapraszamy na
próby we wtorki o godz. 19:15 w sali nr 2.

▪ W przyszłą niedzielę o godz. 18:00 zapraszamy do wspólnego
śpiewu Akatystu ku czci NMP.

▪ Dzisiaj jest możliwość nabycia przy kościele miodu.
▪ Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy

w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to śp.: Henryka
Dłubak (l. 87) z ul. Krowoderskich Zuchów 17, Wiesław
Boryś (l. 82) z ul. Opolskiej 59, Alicja Tochowicz (l. 79)
z ul. Batalionu Skała AK 10 oraz Czesław Czyżewicz (l. 93)
z ul. Krowoderskich Zuchów 25.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Znaki i sakramenty

JAN MUSKATA
dokończenie ze str. 1

Przyszły biskup otrzymał dobre wykształcenie, studiując między
innymi na uniwersytecie w Bolonii. Po zakończeniu studiów został mianowany na urząd archidiakona łęczyckiego, ale właściwy
początek kariery związany jest ze sporem toczącym się na Śląsku
od lat 70. XIII w. pomiędzy księciem wrocławskim Henrykiem IV
Probusem a biskupem Tomaszem II. Muskata dzięki działaniom
Tomasza II został wysłany do Rzymu, by osobiście przed papieżem odpierać oskarżenia i skargi wysłanników księcia. Postawa,
umiejętności i sposób działania Jana został dostrzeżony przez
dostojników Stolicy Apostolskiej, czego dowodem stało się nominowanie Muskaty na kolektora papieskiego w Polsce.
Dzięki już osiągniętej pozycji wybrany został przez ówczesnego
biskupa krakowskiego Prokopa, aby towarzyszył mu w podróży
do Pragi, podczas której poznał samego króla czeskiego Wacława II. Król musiał zwrócić uwagę na Jana, skoro w 1295 r.
Wacław II powierzył Muskacie tron pasterski w Krakowie. Jakkolwiek Jan osiągnął go na drodze elekcji przez kapitułę, ale nie
był to bynajmniej dobrowolny wybór przez kanoników. Musieli
oni liczyć się z przedłożonym pismem króla Wacława II, polecającego kandydaturę Jana, a dodatkowo z widokiem zbrojnej
drużyny czeskiego starosty, która ochraniała wybór Muskaty na
tron biskupi.

Karl Rahner definiował znak jako rzeczywistość, która odnosi
do innej i która tym samym wskazuje na tę inną rzeczywistość.
Zależnie od natury, znak może wskazywać na to, co nieobecne
albo to uobecniać, może to odsłaniać lub ukrywać.
Św. Augustyn określał sakrament jako sacrum signum, czyli znak
tego, co święte, św. Tomasz dodawał, że sakrament odnosi się
do świętości nie tylko przez znaczenie, ale również ze względu na
przyczynę. W pośredni sposób znaki (szczególnie jako sakramenty) dają nam najwspanialszy tu na ziemi dostęp do łaski.
Liturgia od samego początku bardzo mocno przejawiała swój
symboliczny charakter. Chrystus, zostawiając nam sakrament
Eucharystii, wskazał: To czyńcie na moją pamiątkę! Msza święta
przez lata wzrastała i rozwijała bogactwo znaków, podobnie
inne sakramenty.

Przykładowo, podczas chrztu widzimy polewanie wodą, zapalenie świecy od paschału, przyjęcie białej szaty. To dla wielu
oczywistości, przez lata przywykliśmy bowiem do takiej formy.
Jednak warto w tej swoistej rutynie dostrzec piękno znaków
i pozwolić im mówić. Wspominając swój chrzest zastanówmy
się, o czym świadczy biała szata, co symbolizuje woda? Być
może przypomnimy sobie wówczas jakąś chwilę, gdy byliśmy
spragnieni i woda wydawała nam się najwspanialszym napojem, przynosiła ulgę i wytchnienie, dawała życie. Być może,
widząc zapalaną świecę chrzcielną, przypomnimy sobie moment, gdy wokół była noc i przyszedł do nas ktoś ze światłem,
Stanowisko swoje Jan piastował przez ponad dwadzieścia lat, da- pomógł, wskazał drogę.
jąc się poznać jako bardzo dobry gospodarz dbający o rozwój
Znaki bowiem nie skupiają się na sobie samych, ale są pośredwszystkich dóbr kościelnych. W sytuacji ciągłych niepokojów ponikami między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, łączą nas
litycznych i zbrojnych zatroszczył się także o podniesienie stanu
w codzienności z Bogiem, przypominają, że również nasza żyobronności podległych mu ziem, uzyskując od króla Wacława II
ciowa historia wpisuje się w boską historię zbawienia człowieka.
prawa do wzniesienia warowni biskupich w Iłży, Kielcach, SławZnaki, zakorzenione w naszej rzeczywistości, odrywają nas od
kowie, Tarczku. Warto podkreślić, że to właśnie Jan Muskata był
rzeczy przyziemnych i kierują w stronę Boga – wystarczy, że
budowniczym okazałego zamku Lipowiec.
pozwolimy im przemawiać.
Trzeba jednak stwierdzić, że nie wszystkie działania biskupa Jana
Piotr Kędziora
Muskaty cieszyły się poparciem społecznym zarówno ze strony
mieszkańców, jak i duchowieństwa Małopolski. Piastując urząd
namiestnika (starosty) w Małopolsce, przyjęty od Wacława II,
KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
biskup dał się poznać jako bezwzględny i surowy urzędnik. Dodatkowo wdawał się w liczne kłótnie i spory (jak choćby konflikt
PONIEDZIAŁEK 06.12
CZWARTEK 09.12
z księciem Władysławem Łokietkiem) oraz nieobyczajne zachoIz 35,1–10; Ps 85; Łk 5,17–26
Iz 41,13–20; Ps 145;
wania etyczne. Taka postawa nie zyskiwała uznania w oczach
Mt 11,11–15
dostojników kościelnych i Stolicy Apostolskiej. Wytoczony przeWTOREK 07.12
ciwko niemu proces kanoniczny zakończył się wyrokiem skazująPIĄTEK 10.12
św. Ambrożego, biskupa
Iz
48,17–19; Ps 1;
cym. Następstwem tego była ekskomunika i zawieszenie w czyni doktora Kościoła
nościach pasterskich. […] Przywrócony do Kościoła, nie zdołał
Mt
11,16–19
Iz 40,1–11; Ps 96; Mt 18,12–14
już odbudować swojej pozycji i roli na scenie politycznej. Zmarł
SOBOTA 11.12
7 lutego 1320 r. i został pochowany w kościele klasztornym opacŚRODA 08.12
Syr 48,1–4.9–11; Ps 80;
twa cystersów w Mogile.
Uroczystość
Cytaty pochodzą z książki Krzysztofa Rafała Prokopa
„Poczet biskupów krakowskich”
Artykuł napisany na podstawie powyższej pozycji.

Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9–15; Ps 98;
Ef 1,3–6.11–12; Łk 1,26–38

Mt 17,10–13

NIEDZIELA 12.12
So 3,14–18a; Iz 12;
Flp 4,4–7; Łk 3,10–18
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Nabożeństwo do św. Jadwigi
Od listopada zmianie uległ termin nabożeństwa do św. Jadwigi
w naszej parafii. Dawniej odbywały się one 17. dnia każdego
miesiąca, w dzień jej śmierci. Od ubiegłego miesiąca sprawowane są 8. dnia, czyli w dniu jej kanonizacji. Na kolejnym,
grudniowym nabożeństwie spotkamy się w najbliższą środę.
Cho ć o d ż ycia, panowania
i przedwczesnej śmierci królowej Jadwigi minęło ponad
sześćset lat, to jej postać,
także w pełnym wyzwań i nowych problemów XXI wieku,
nadal inspiruje i ponagla nas
w drodze do świętości. Tak jak
z troską pochylała się nad problemami swoich poddanych,
tak i dziś oręduje za nami
u Boga, gdy powierzamy jej
nasze osobiste sprawy i troski.

Nabożeństwo ma stały przebieg. Po pieśni na wystawienie i śpiewie pieśni do św. Jadwigi rozpoczyna się modlitwa wstępna oraz
odczytanie podziękowań i próśb, które przez cały miesiąc parafianie wrzucali do specjalnej skrzynki umieszczonej przy figurze
Patronki na stopniach ołtarza. Potem modlimy się wspólnie litanią
do świętej Jadwigi. Dalsze elementy nabożeństwa to modlitwa
końcowa i krótkie rozważanie. Po ich zakończeniu, przy śpiewie
pieśni, każdy z nas może podejść i uklęknąć na stopniu komunijnym, a kapłan przejdzie z Najświętszym Sakramentem wzdłuż
stopnia, przez całą szerokość kościoła i udzieli klęczącym indywidualnego błogosławieństwa. Nabożeństwo zakończy śpiew pieśni eucharystycznej, modlitwa i błogosławieństwo ogólne.
Zaraz po nabożeństwie rozpocznie się Msza św. z kazaniem na
temat św. Jadwigi, przybliżającym życie i duchowe dziedzictwo
naszej świętej Patronki.

Nowy termin
Od listopada comiesięczne parafialne nabożeństwo do św. Jadwigi Królowej jest odprawiane w ósmy dzień każdego miesiąca, czyli w dzień jej kanonizacji. Jadwiga Andegaweńska została wyniesiona na ołtarze 8 czerwca 1997 roku. Uroczystej
kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II podczas Mszy św. na
krakowskich Błoniach. Następnego dnia Ojciec Święty odwiedził naszą parafię. W trakcie tej wizyty przywitał duszpasterzy
i wiernych słowami: Zrządzeniem Bożej Opatrzności mogę dzisiaj wejść do tej świątyni, by właśnie tu razem z wami dziękować Bogu za dar świętości królowej Jadwigi, którą dane mi
było wczoraj kanonizować.
― Od dawna już planowaliśmy przeniesienie regularnego nabożeństwa do naszej Patronki z 17. na 8. dzień miesiąca – wyjaśnia ks. proboszcz Marek Hajdyła. – Pandemia wstrzymała
te plany, ale 40-lecie parafii jest dobrą okazją, by zmienić datę
nabożeństwa i ożywić kult św. Jadwigi. Dlatego po obchodach
jubileuszu parafii, czyli od 8 listopada, co miesiąc regularnie odprawiamy nabożeństwo do naszej Patronki w tym właśnie dniu.
Nowy termin nabożeństwa do św. Jadwigi w naszej parafii to
8. dzień każdego miesiąca o godzinie 18:00. Jest to nabożeństwo eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu na ołtarzu głównym.

Dobre słowo
Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają
o sobie.
Lew Tołstoj

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

Przebieg nabożeństwa

Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich parafian. Św. Jadwiga zapisała się w historii i legendach jako mądra, pobożna
i pełna dobroci pani. Oddajmy w jej opiekuńcze ręce wszystkie
nasze sprawy. Wierzymy, że orędując za nami, zaniesie je prosto przed tron Najwyższego.
D.B.

Światło

dokończenie ze str. 1

Jakie jest więc owo adwentowe światło?
Jest podwójne. Po pierwsze adwent mówi nam, że przyszłość należy do Boga. Że ostatnie słowo w dziejach człowieka i świata należy do Boga. Że On przychodzi do nas z przyszłości (Pierre Talec).
Adwent jest zdecydowanym protestem wobec wszelkiego rodzaju fatalizmów, które usiłują nam wmówić, że dobrze to już było,
a teraz może już być tylko gorzej. Że nic nie ma sensu, gdyż i tak
nie ma innej przyszłości, jak tylko fatalna! Adwent mówi o paruzji,
a więc o ostatecznym triumfie światła i dobra, i piękna. I sensu!
Po drugie adwent wskazuje na wieloraką obecność Boga w świecie. Na wcielenie. Bóg szuka ciała. I ciągle je znajduje. W Kościele.
W drugim człowieku. W każdym człowieku! W trakcie Echa Asyżu
w Krakowie mufti muzułmański mówił, że wystarczającym argumentem za tym, by kochać drugiego, jest świadomość, że Bóg go
stworzył. Podtrzymuje go też w istnieniu i jakoś się z nim utożsamia.
Wiedzieć jedno i drugie – dużo to czy mało?
Czy światło adwentu może sprawić, byśmy na nowo stali się zdolni
razem pracować? Działać? Modlić się? Wyzbyć się podejrzliwości? Nabrać do siebie wzajemnego zaufania? Odnaleźć się we
wspólnocie?
Czy nie za dużo się spodziewamy po prostym znaku liturgicznym?
Nie! Marana tha!

ks. bp Grzegorz Ryś
Z książki Moc wiary, Wydawnictwo WAM 2018
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