Kronika parafialna
28 grudnia – z naszej parafii
pod przewodnictwem ksiêdza
Damiana wyruszy³ autokar na
Europejskie Spotkanie M³odych
Taize. Tegoroczny zjazd m³odzie¿y odbywa³ siê w Brukseli.

Spójrz na krzy¿
Spójrz na Krzy¿, a zobaczysz g³owê
Jezusa pochylon¹, aby ciê poca³owaæ,
Jego ramiona rozwarte, aby ciê obj¹æ,
Jego serce otwarte, by ciê przyj¹æ,
by zamk¹æ ciê w swojej mi³oœci.

27 grudnia – 31 stycznia – w
tych dniach nasi ksiê¿a odwiedzili wszystkich parafian podczas kolêd.
1 lutego – w naszym koœciele
odby³ siê tradycyjny koncert
kolêd, w którym wyst¹pi³y chóry i orkiestry naszej parafii .
11 lutego – obchodziliœmy Dzieñ
Chorego. Uroczystej Mszy Œwiêtej przewodniczy³ Ksi¹dz Biskup Diecezjalny Jan Bernard
Szlaga. Po Mszy Œwiêtej w hali
Sokolni odby³o siê wrêczenie
medali Matki Teresy z Kalkuty
za ofiarn¹ dzia³alnoœæ na
rzecz osób niepe³nosprawnych.
25 lutego – Œrod¹ Popielcow¹
rozpoczêliœmy Wielki Post –
czas naszego nawrócenia i
przygotowania do Œwi¹t Wielkanocnych.
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Skoro wiemy, ¿e Krzy¿ jest znakiem
najwiêkszej mi³oœci Chrystusa do ciebie
i do mnie, przyjmijmy Jego Krzy¿ we
wszystkim, co zechce nam daæ i oddajmy
Mu z radoœci¹ wszystko, co zechce zabraæ.
Jeœli bêdziemy tak postêpowaæ,
œwiat pozna, ¿e jesteœmy Jego uczniami,
¿e nale¿ymy do Jezusa, ¿e czyny,
które wykonujemy, ty i ja, nie s¹
niczym innym, jak nasz¹ mi³oœci¹
wcielon¹ w ¿ycie
Matka Teresa
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Wielki Post
Rozpocz si okres Wielkiego Postu – czas wewn trznej przemiany i nawrócenia. Temu nawróceniu maj bez w tpienia sprzyja
rekolekcje, drogi krzy owe, gorzkie ale, na które serdecznie zapraszamy.
Wielki Post
jest czas e m
szczególn e g o
zwrócenia oczu na Chrystusa i zerwania wszystkich zas on, które na
co dzie oddzielaj nas od Niego.
Dla jednych z nas jest to tylko delikatna firanka, dla innych ci ka kotara, która przemienia si wr cz w
cian . Cokolwiek by to nie by o,
jeste my wezwani do zmiany sposobu ycia. Jak d ugo pozostajemy
na ziemi, mamy szans si nawróci . Bóg nikogo z nas nie przekrela, ale czeka cierpliwie na zaproszenie do naszego ycia.
Szczególnym momentem odci cia si od grzechu jest moment
spowiedzi wi tej. Warto na pewno zada sobie troch trudu i bar2

Odeszli do Pana...

dzo dok adnie si do niej przygotowa . Po spowiedzi wi tej stajemy si na nowo wi tymi lud mi o
przemienionym sercu, b cymi
znowu blisko Boga. Andrzej Rublow namalowa , kiedy pi kn iko, na której widnieje Trójca
wi ta.
Tw ó r c a
przedstawi na ikonie Osoby
Boskie pod postaciami trzech anioów siedz cych przy stole. Anio z
prawej strony przedstawia Ducha
wi tego. Jest On zapatrzony w dó ,
jakby z nieba patrzy na ziemi –
tam, gdzie b dzie pos any. Stó ,
przy którym siedz anio owie, ma
cztery kraw dzie. Jedna z nich pozostaje pusta. Czy by autor nie doko czy swego dzie a? Nie – to
miejsce czeka na ka dego z nas.
Bóg zaprasza nas do swojego domu,
gdzie panuje mi
, pokój i dobro.
Dost p za do tego domu zyskuje
si przez wewn trzn skruch i g bokie nawrócenie.
Ks. Krzysztof
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Józef Wo oszyk, ul. Chojnicka
Andrzej Polak, ul. Chojnicka
Janina Medykowska, ul. D bowa
Piotr Burandt, Rumia
Brunon Kuszowski, ul. Kasztanowa
Monika Kostka – Przytarska, ul. Mickiewicza
Helena Ostrowska, ul. Dworcowa
Brunon Kropid owski, ul. D uga
Antoni Kurszewski, ul. Staszica
Kazimiera Kropid owska, ul. D uga
Frieda K kol, ul. Miodowa
Jerzy Bi kowski, Pozna
Kazimierz Skierka, Kaliska Ko cierskie
Kazimierz Wanicki, Sycowa Huta
Czes aw Kulas, ul. 8 Marca
Stanis aw Raca, ul. wi tope ka
Jan Toru czak, Ko cierska Huta
Leon Kerlin, Kaliska Ko cierska
Maria Skowro ska, ul. Konopnickiej
Zofia Fia kowska, ul. D bowa
Gertruda Bonowska, ul. Sk odowskiej
Roman Wrycza, ul. Ma a M

ska

Teresa Kujawska, ul. Towarowa
Stanis aw Burandt, ul. Partyzantów
Stanis aw Olszewski, ul. M

ska
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Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...

ukasz Maszka i Ma gorzata Borzyszkowska
Tomasz Kurs i Janina Pastwa
Micha W odarski i Beata Koli ska
Rados aw Stolc i Sabina Cygert
Marcin Góralski i Bernadeta Stobi ska
Szymon Mielewczyk i Anita Mi tka
Andrzej Stencel i Alicja Bednarek
Przemys aw Ja ewski i aneta Cieszy ska

Nasze dzieci na nas patrz¹
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
mówimy o wodzie, a pijemy wino.
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
mówimy, ¿e wielbimy pokój, a potem
siê o bzdurê k³ócimy z s¹siadem.
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
mówimy, ¿e kochamy ich matkê,
a potem wrzeszczymy na ni¹,
bo nie smakuje mi kotlet.
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
mówimy o ochronie œrodowiska, a potem
rzucamy na ziemiê papierosa.
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
w niedzielê idziemy do koœcio³a, a wracaj¹c
k³ócimy siê o jakiœ drobiazg.
Nasze dzieci na nas patrz¹, kiedy
mówimy, ¿e w ¿yciu wa¿na jest tylko mi³oœæ,
a potem patrz¹ na seks i pieni¹dze.
Nie zapominajmy o milcz¹cym spojrzeniu
naszych dzieci i o ich cichym s¹dzie,
który nas mo¿e ocaliæ od Wielu nikczemnoœci.
Pino Pellegrino
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Sakrament Chrztu œw. przyjêli...
Anna Bonczy ska,
córka ukasza i Aleksandry
Wiktoria Panasiuk,
córka Dariusza i Marioli
Agata Berth,
córka Jaros awa i Urszuli
Bruno Koseda,
syn Macieja i Honoraty
Aleksander Dysarz,
syn Marcina i Anny
Lena Czarli ska,
córka Kamila i Karoliny
Filip Sikora,
syn Franciszka i Iwony
Maja Rybacka,
córka Rados awa i Kariny
Aleksy Troka,
syn Wojciecha i Izabelii
Mateusz Stencel,
syn Krzysztofa i Anny
Fabian Paw owski,
syn Piotra i Marzeny
Livia Saath,
córka Ireneusza i Beaty
Nicola Sarach – Skrajda,
córka Sebastiana i Eweliny
Paulina Pob ocka,
córka Wojciecha i Lidii
Ksawery Dargacz,
syn Bart omieja i Kariny
Marcel Olszewski,
syn Roberta i Doroty
Nicola Gralak,
córka Micha a i Agnieszki
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Karolina Paszewska,
córka Marka i Kamilii
Kacper Wolff,
Kryspin Wolff,
synowie Dariusza i Eweliny
Zofia Browarczyk,
córka Piotra i Marty
Dominik Pa asz,
syn Wojciecha i Teresy
Maksymilian Chojnacki,
syn Marcina i Beaty
Pawe Felskowski,
syn Macieja i Emilii
Aleksandra Bela,
córka Krystiana i Haliny
Jovan Bluhm,
syn Jacka i Joanny
Anna Mruk,
córka Karola I Aleksandry
Zofia Piotrowska,
córka Jacka i Ma gorzaty
Oskar Kozikowski,
syn Patrycjusza i Kamili
Adam Klasa,
syn Tadeusza i Ma gorzaty
Piotr Szmagli ski,
syn Szymona i Barbary
Agata Data,
córka Dariusza i Renaty
Martyna Augustyniak,
córka Daniela i Magdaleny
Natalia M
ska,
córka Jaros awa i Ma gorzaty
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Kto mo¿e zostaæ rodzicem chrzestnym?
W kancelariach parafialnych
dochodzi coraz cz ciej do s ownych przepychanek. Mamy kandydata na chrzestnego; dlaczego
ksi dz si czepia? No w nie. Dlaczego si czepia?
Znalezienie dzi odpowiedniego kandydata jest trudne. Przychodz cy do kancelarii rodzice nie rozumiej , dlaczego Ko ció stawia
chrzestnym tak wysokie wymagania. Nieporozumienia zaczynaj si
w momencie, kiedy ksi dz zaczyna
pyta , czy kandydat na chrzestnego
jest wierz cy, czy chodzi do Kocio a, czy praktykuje, czy mo e
dawa wiadectwo wierze?
Kogo mamy znale ? – Broni
si cz sto rodzice. Tak d ugo szukali my. W ko cu „z braku laku”
wybrali my takich, a nie innych kandydatów. Cz sto jednak tacy kandydaci „z braku laku” nie mog zosta
chrzestnymi. Nie chodzi o bezduszn , rygorystyczn procedur .
Chodzi tylko i wy cznie o dobro
dziecka.
Chrzest ma ych dzieci, które
nie maj jeszcze wystarczaj cej
wiadomo ci, by wyzna wiar ,
wymaga wiary tych, którzy o ten
chrzest prosz i bior odpowieGWIAZDA PRZEWODNIA

dzialno za religijn formacj
ochrzczonego dziecka. Praktyka
jest taka, e uwa niej przygl da si
chrzestnym ni rodzicom. Chrzci
si cz sto dzieci, nawet je li sytuacja ich rodziców jest powichrowana. Natomiast w przypadku chrzestnych wymaga si pe nej klarownoci do wiadczenia ycia chrze cija skiego. A jest to w naszych czasach nie lada problem.
W rytuale chrztu dzieci wyra nie czytamy: „Rodzice i chrzestni
sk adaj wyznanie wiary we w asnym imieniu, a nie w imieniu
dziecka. Dlatego na chrzestnych nie
nale y wybiera takich osób, które
nie mog szczerze tego wyznania
:.
Instrukcja za episkopatu precyzuje: „Chrzestni powinni uko czy 16 lat; maj by katolikami
wyznaj cymi sw wiar yciem
zgodnie z nauczaniem Ko cio a.
Nie wolno dopuszcza do tej funkcji osób yj cych w niesakramentalnym zwi zku ma
skim oraz
odzie y nieucz szczaj cej na katechizacj . Nale y przeciwstawia
si zdarzaj cym si zwyczajom zapraszania na rodziców chrzestnych
ludzi przygodnych dobrze sytuowa3

nych, którzy jak mo na przypuszcza nie b
si interesowali wychowaniem religijnym chrze niaka”.
Problem ze znalezieniem odpowiedniego chrzestnego dotyczy na
razie o wiele cz ciej du ych miast
ni wsi czy ma ych miejscowo ci.
Niemniej jednak coraz cz ciej
mówi si , e dobrego kandydata to
ze wiec szuka . Najlepiej z gromnic .

Modlitwa po spowiedzi
Bo¿e mi³osierny, któryœ mnie niegodnemu grzesznikowi
zdj¹³ brzemiê przewin z duszy i rzuci³ je do morza swego
przebaczenia, sk³adam Ci dziêki najserdeczniejsze! Przyj¹³eœ marnotrawnego syna znowu do ³aski, przywróci³eœ mi
pokój prawdziwy, którego mi œwiat daæ nie mo¿e, uwolni³eœ
mnie od kary wiecznej i otworzy³eœ mi niebo. Niech Ci
bêdzie uwielbienie, chwa³a i dziêkczynienie za Twoj¹ dobroæ
i litoœæ. Pob³ogos³aw moje postanowienia, wzmacniaj moj¹
wolê, bym wytrwa³ w dobrym a¿ do koñca. Jako zadoœæuczynienie za me grzechy chcê znosiæ chêtnie i cierpliwie
wszystkie trudy i krzy¿e. Najœwiêtsza Bogarodzico, najdobrotliwsza Matko moja, weŸ mnie pod swoj¹ opiekê, wyproœ mi ³askê zgadzania siê z wol¹ Bo¿¹ i wytrwania w
dobrym. Œwiêci anio³owie i patronowie moi, ochraniajcie
mnie na wszystkich drogach moich, przyczyniaj¹c siê za
mn¹, bym wstêpuj¹c w wasze œlady na ziemi, dojœæ móg³
szczêœliwie do chwa³y niebieskiej.
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cik poezji religijnej
„Ty”
Ty mym szcz ciem
pomoc w trudno ciach
Ty m drog
ucieczk do mi ci
Ty mym promykiem s ca
przy ka dym cierpieniu
Ty m modlitw
udanego poranka
Ty mym mostem
ku doskona ci
Ty m nadziej
przy ka dym utrapieniu
Ty mym zbawieniem
ka dego dnia
Ty m ufno ci
szczer rado ci
Ty mym schronieniem
z grzechu wybawieniem
Ty m nauk
ycia cudem
Ty mym przyjacielem
ukrytym cieniem
Ty m pociech
szerokim u miechem
Ty mym zrozumieniem
jedynym wytchnieniem
Ty m wen
bogat tre ci
Ty mym Bogiem
jedynym Panem i Zbawicielem
Agata S dzicka
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bez dodatkowych postanowie ? Odpowied brzmi: tak. Dodatkowe postanowienia nie s obowi zkowe, zale od
dobrej woli i zapa u adoptuj cego.
Jakie s owoce duchowej adopcji?

wiele razy – ale za ka dym razem adopcja dotyczy tylko jednego dziecka –
pod warunkiem wype nienia poprzednich zobowi za . Za ka dym razem
trzeba jednak z
przyrzeczenie. Jeli w jakim dniu zapomni si odmówi
modlitw nie jest to grzechem. Grzechem bowiem jest wiadome i dobrowolne zlekcewa enie sk adanego Bogu
przyrzeczenia. Przerwa, która trwa d szy czas (miesi c lub dwa), przerywa
duchow adopcj . Nale y wtedy ponowi przyrzeczenie i stara si je dotrzyma . W wypadku krótkiej przerwy nale y duchow adopcj kontynuowa ,
przed aj c modlitw o opuszczone
dni.

Duchowa adopcja skutecznie leczy g bokie zranienia wewn trzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyska wiar w Bo e Mi osierdzie, przynosz c pokój ich sercom. Jako
bardzo konkretny, bezinteresowny i
osobisty dar (modlitwy, ofiary i post),
pomaga w szczególno ci ludziom m odym kszta towa charakter, walczy z
egoizmem, odkrywa rado odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniaj c do
postrzegania mi
i seksu oczyma
Boga. Ucz c systematycznej modlitwy
i pozytywnego dzia ania pog bia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywa g boki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Mo e si sta czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i mi
w
rodzinie.

Nasz pewno opieramy na wierze we
Wszechmoc i nieograniczone Mi osierdzie Bo e. Bóg jest Dawc ycia i Jego
wol jest, by ka de pocz te dziecko o
i by o otoczone mi ci rodziców.

Kto i ile razy mo e podejmowa duchow adopcj ?

Czy przyrzeczenia duchowej adopcji
musz by sk adane uroczy cie?

Ka dy: osoby wieckie, konsekrowane, m czy ni, kobiety, ludzie w ka dym
wieku. Dzieci podejmuj j pod opiek
rodziców. Duchow adopcj mog podejmowa tak e osoby yj ce w zwi zkach niesakramentalnych, osoby rozwiedzione. Mo na decydowa si na ni

Wskazane jest, by przyrzeczenia by y
przeprowadzane uroczy cie (w ko ciele, w obecno ci kap ana), ale mo na je
tak e prywatnie, np. korzystaj c
z audycji radiowej na ten temat. Dzi ki
temu duchow adopcj mog podj
tak e osoby starsze, niepe nosprawne.
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Sk d pewno , e Bóg wys ucha modlitwy?
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DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZÊTEGO
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA
POCZ TEGO czyli ruch, do którego mo e si w czy ka da osoba, której jest drogie pocz te ycie
Centralny O rodek Duchowej Adopcji istnieje na
Jasnej Górze. Ka da osoba, która w cza si do
Ruchu zobowi zuje si do
modlitwy w obronie pocz tego ycia oraz do osobistego wype niania Jasnogórskich lubów Narodu.
Dzi ki przynale no ci do
Ruchu udziela si pomocy
zarówno dzieciom pocz tym, których ycie jest zagro one, jak i cierpi cym z
powodu grzechu zabójstwa pocz tego
dziecka.

Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitw w intencji dziecka zagro onego zabiciem w
onie matki. Trwa 9 miesi cy i polega na
codziennym odmawianiu
jednej tajemnicy ró cowej: radosnej, bolesnej lub
chwalebnej oraz specjalnej
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba
decyduj ca si na adopcj
duchow nie wie, jakiej narodowo ci jest dziecko.
Jego imi zna tylko Bóg. Do
modlitwy za pocz te dziecko mo na do czy dowolnie wybrane dodatkowe
postanowienia.
Jakie mog by te dodatkowe postanowienia?

Jak zrodzi a si duchowa adopcja?
Powsta a po objawieniach w Fatimie,
staj c si odpowiedzi na wezwanie
Matki Bo ej do modlitwy ró cowej,
pokuty i zado uczynienia za grzechy,
które najbardziej rani Jej Niepokalane
Serce. W roku 1987 zosta a przeniesiona do Polski. Pierwszy o rodek duchowej adopcji powsta w ko ciele OO.
Paulinów w Warszawie. St d rozprzestrzenia si na ca y kraj i poza jego granice.
8

Dodatkowymi postanowieniami mog
by np.: cz sta spowied i Komunia w.,
adoracja Naj w. Sakramentu, czytanie
Biblii, post o chlebie i wodzie, walka z
asnymi na ogami, pomoc osobom
potrzebuj cym lub inne dodatkowe
modlitwy (litanie, nowenny, koronki...).
Nale y jednak podejmowa postanowienia realne, maj c na uwadze indywidualne mo liwo ci ich wype niania.
Niektórzy zadaj sobie pytanie: czy
mo na podejmowa duchow adopcj
GWIAZDA PRZEWODNIA

Dlaczego stosowanie metody in vitro
jest niedozwolone?
Spotyka si coraz wi cej katolików, którzy maj prawdziwy zam t
w g owie na temat sztucznego zaodnienia. Zam t ten powstaje
przez bezkrytyczne przyjmowanie
tre ci przedstawianych w mediach. Dla katolika autorytetem
nie s jednak media, lecz opinia
Ko cio a, która
zawsze zostaje
sf or mu o wa na
dzi ki wspólnemu namys owi
biskupów, teologów i specjalistów w danej
dziedzinie.
12 grudnia ubieg ego roku wysz a
instrukcja Kongregacji Nauki Wiary,
która wyja nia, dlaczego stosowanie
metody in vitro jest zabronione. Przy
ocenie moralnej tej metody trzeba na
pocz tek zwróci uwag na dwie niezwykle wa ne sprawy:

1. ycie ludzkie zaczyna si w
chwili pocz cia - od tej chwili
mamy ju do czynienia z ywym
cz owiekiem, obdarzonym dusz i
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cia em. Temu ma emu cz owiekowi nale y si szacunek i przys uguj
niezbywalne prawa.
2. Nowe ycie poczyna si w
ma
stwie,
przez akt m czyzny i kobiety, który wyra a ich wzajemn
mi
.
Dziecko jest zatem owocem ma stwa – owocem mi ci ma onków, a nie produktem laboratorium.
Wynika st d
jasno, e metoda In
vitro jest czym
ym. Dlaczego?
1. Pierwsza sprawa dotyczy tzw.
nadliczbowych embrionów. Embrion to po czona komórka m ska
i
ska, czyli ma y cz owiek. W
próbówce wytwarza si wiele embrionów, potem si je selekcjonuje, wybiera najsilniejsze a reszt
niszczy. Liczba niszczonych embrionów – czyli zabijanych ma ych
dzieci podczas stosowania in vitro
jest bardzo wysoka i si ga a 80%.
5

2. Drugi argument przeciw in
vitro to oddzielenie przekazania
ycia od aktu ma
skiego, czyli
mówi c inaczej ycie ludzkie nie
jest przekazywane, ale raczej produkowane w laboratorium.
Wielu ludziom wydaje
si , e „rodzice maj prawo do dziecka”. Nie jest to
jednak prawd . Szlachetne
pragnienie posiadania
dziecka, nie jest równoznaczne z „prawem do”.
Dziecko nie jest niczyj
asno ci . Rodzice nie mog sobie ro ci prawa do posiadania go
za wszelk cen .
W instrukcji kongregacji
mo emy przeczyta , e Ko ció
rozumie cierpienie ma onków dotkni tych problemem bezp odno-

ci. Jednak e tego pragnienia nie
mo na przedk ada nad wielk warto ka dego ludzkiego ycia.
Problem bezp odno ci dotyka w samej tylko Polsce
oko o 1,5 miliona par, czyli a jedn pi wszystkich
ma
stw. Ma
stwa nie
mog ce mie dzieci na
pewno prze ywaj ogromny ból. Metoda in vitro jest
jednak niedopuszczalna.
Nasze pa stwo zamiast próbowa wprowadzi finansowanie tej metody przez
kasy chorych, powinno przede
wszystkim usprawni procedury adopcyjne – tak, aby nie trwa y one a
tak d ugo oraz promowa leczenie
zaburze p odno ci u ma onków,
aby byli oni sami wyda ycie.
Ks. Krzysztof

Droga Krzy¿owa
Droga Krzy owa - to
nabo stwo nawi zuj ce
do przej cia Pana Jezusa
od pretorium Pi ata na
wzgórze Golgoty. M ka
rozwa ana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo
wi te nie zawiera dok ad6

nej trasy Drogi Krzy owej,
a tylko 9 spo ród 14 stacji
ma sw podstaw w ewangelicznych opisach m ki Pa skiej. Pierwsi chrze cijanie
otaczali czci te wi te
miejsca w Jerozolimie.
Wed ug apokryfu z V wieku
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„De transitu Mariae” sama Maryja
nawiedza a miejsca zwi zane z m
i mierci
Chrystusa.
Dopiero w XI - XIII
w. w zwi zku z wyprawami krzy owymi wyodbniono poszczególne
stacje Drogi Krzy owej.
Na Zachodzie kult ten
kszta towa si od czasów redniowiecza. Celem tego nabo stwa
by o okazanie wspó czucia dla um czonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzy owej mia y
wp yw odpusty nadane
przez Stolic Apostolsk
dzi ki staraniom franciszkanów.
Droga Krzy owa
powsta a z pragnienia
kroczenia ladami Jezusa Chrystusa. W samym
za nabo stwie chodzi
o zrozumienie sensu
cierpienia dla naszego
zbawienia. mier na
krzy u, b
ca kulminacyjnym
punktem Drogi Krzy owej budzi w
chrze cijaninie nadziej na to, e
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mi dzy ofiar krzy a a histori ludzko ci zachodzi g boka
relacja zbawcza. Nabostwo to domaga si
od cz owieka podj cia
decyzji post powania
ka dego dnia za Chrystusem drog samozaparcia i ofiary w duchu
mi ci, niesienia na
Jego wzór krzy a codziennych zada i obowi zków. W wietle
Drogi Krzy owej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Ka de za z wydarze Drogi Krzy owej jest zaproszeniem, by
wspó pracowa z Bo
ask . Towarzyszy temu
gotowo do wspó udzia u w mierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym
cz owiekiem gotowym
do nawrócenia si i pokuty. W czasie trwania
nabo stwa powinna
dokona si ocena stopnia naszej przynale noci do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzy i Go
na ladujemy.
Ks. Krzysztof
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