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Bardzo piêkne ¿yczenie, a jednocze�nie pierw-
sze s³owo Boga, jakie s³yszymy ka¿dego roku. To s³o-
wo wyra¿a wielk¹ dobroæ i mi³o�æ Boga do ka¿dego z
nas. Bo czy nie chcemy, aby Bóg troskliwie siê nami
opiekowa³ w kolejnym roku? Czy nie ¿yczymy sobie,
aby ka¿dy dzieñ tego nowego roku by³ prze¿yty w po-
koju? Czy nie ¿yczymy sobie m¹drych wyborów, s³usz-
nych decyzji, zdrowia? Do tych ¿yczeñ powinni�my
dodaæ i inne, np. aby�my umieli sobie poradziæ w chwi-
lach trudnych, aby�my razem z Bogiem próbowali roz-
wi¹zywaæ wszelki k³opoty. Nie mamy przecie¿ w¹tpliwo-
�ci co do tego, ¿e Nowy Rok - tak jak ka¿dy - oprócz
rado�ci, przyniesie nam tak¿e trochê ³ez z smutków.
Dzisiaj ¿yczmy sobie, aby wszystkie trudne momenty
nas nie przerazi³y, aby�my zachowali spokój i równo-
wagê wewnêtrzn¹.

Z pomoc¹ w ten pierwszy dzieñ 2017 roku przy-
chodzi Maryja, czczona dzisiaj jako Matka Boga. Nie-
w¹tpliwie jest ona dla nas wzorem szczególnej ducho-
wej równowagi. Bycie Matka Boga by³o po³¹czone rów-
nie¿ z gorzkimi chwilami, o których dowiadujemy siê z
ewangelii. Jedna z pierwszych to zapowied� Symeona
dotycz¹ca jej przysz³ego ¿ycia. Wówczas nastoletnia
Maryja s³yszy s³owa wiekowego mêdrca: "Twoj¹ duszê

"Niech ciê Pan b³ogos³awi i strze¿e.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob¹, niech ciê obdarzy sw¹ ³ask¹.

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech ciê obdarzy pokojem".

miecz przeniknie". Kolejne s³owa, które z pewno�ci¹
mog³y zasmuciæ jej serce, pochodz¹ od dwunastolet-
niego Jezusa: "Dlaczego mnie szukali�cie? Czy nie wie-
dzieli�cie, ¿e powinienem byæ w tym, co nale¿y do mego
Ojca?". Matka Boga ma wtedy oko³o trzydziestki. Po-
tem by³a jeszcze Kana, gdzie us³ysza³a: "Czy¿ to moja
lub twoja sprawa, niewiasto", a potem z ludzkiego punk-
tu widzenia czasami dla nas niezrozumia³e: "Któ¿ jest
moj¹ matk¹? I kto to bracia moi?" To wszystko skoñ-
czy³o siê na Golgocie... Maryja zapewne dobiega³a
piêædziesi¹tki. Ona tak¿e, jako cz³owiek wiary, musia³a
ca³y czas wiary siê uczyæ i to od tego, którego by³a
matk¹.

Dzisiaj pragniemy, aby Matka naszego Pana po
raz kolejny pokaza³a nam Jezusa jako Boga, który zmie-
nia ¿ycie ka¿dego cz³owieka. Nikt inny chyba a¿ tak
bardzo tego nie do�wiadczy³ ja Ona. To w³a�nie jej ¿ycie
jako pierwsze zosta³o diametralnie zmienione przez
Bo¿ego Syna. Staj¹c przed Bogiem i prosz¹c Go o
szczególe ³aski na Nowy Rok, pamiêtajmy o jednym -
On chce zmieniaæ nasze serca, nasze umys³y, nasze
¿ycie... a nie nasze mieszkania, samochody i status
spo³eczny...

B³ogos³awieñstwa Bo¿ego, wielu ³ask, opieki Matki Bo¿ej,
zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci w Nowym Roku 2017

dla wszystkich Parafian
¿ycz¹ Duszpasterze i Redakcja
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�W. EDYTA STEIN

BÓG JEST PRAWD¥. KTO SZUKA PRAW-
DY, TEN SZUKA BOGA, CHOÆBY NAWET
O TYM NIE WIEDZIA£.

Czas przemija tak bardzo szyb-
ko, a my wci¹¿ z niedowierzaniem
spogl¹damy za siebie, by przekonaæ
siê, ¿e jego nieub³agany up³yw sta-
je siê rzeczywisto�ci¹. I oto skoñczy³
siê kolejny rok naszego ¿ycia - rok,
w którym na pewno wiele siê dzia-
³o, w którym dokonywali�my tysiêcy
du¿ych i ma³ych wyborów, w którym
przybli¿ali�my siê z ka¿d¹ minut¹ do
Tego, który nas stworzy³.

Czy znale�li�my siê w punkcie
wyj�cia, czy wrêcz przeciwnie - post¹-
pili�my choæ parê kroków na �cie¿ce
naszych dni? Na to pytanie ka¿dy musi
odpowiedzieæ sobie sam. I jakakolwiek
bêdzie odpowied�, musimy u�wiadomiæ
sobie, ¿e w³a�nie dzi�, w tym momen-
cie, otrzymujemy cenny dar - czas, któ-
ry przybiera postaæ nowego roku kalen-
darzowego. Stoimy na progu drzwi, któ-
re s¹ jednocze�nie wyj�ciem i wej�ciem,
a wiêc przej�ciem do nastêpnego eta-
pu. Powinni�my sobie zdaæ sprawê z
tego, ¿e to wszystko, co by³o naszym
udzia³em przez ostatnich dwana�cie
miesiêcy, jest tym, za co odpowiadamy,
pod czym mamy siê teraz podpisaæ. To
na zawsze pozostaje w naszej "kartote-
ce" i jest �wiadectwem naszego ¿ycia i
postêpowania. A teraz otrzymujemy nowy
pocz¹tek, przysz³o�æ, która nie przybie-
ra jeszcze konkretnych kszta³tów. I na
tej drodze znów nie jeste�my sami, bo
kroczy z nami od wieków Ten, który dla
nas przyszed³ na �wiat. Jest On S³owem,
które by³o "na pocz¹tku" - S³owem, któ-
re rozproszy³o mroki �mierci. Nasz krok
w nieznane jest wiêc ju¿ odt¹d zawsze
o�wietlony Jego blaskiem, bo Bóg w Siostra klaryska kapucynka z Przasnysza

na nowo
Swym mi³osierdziu zechcia³, by Ono

sta³o siê naszym Przewodnikiem.
U progu Nowego Roku staje-

my z pustymi naczyniami, niczym
ci, którzy wyruszaj¹ na poszukiwa-
nie skarbów. Podczas tej podró¿y
owe naczynia mamy wype³niæ, a
nawet wiêcej - mamy sami staæ siê
tymi naczyniami, by przez nie mo-
g³a przelewaæ siê ³aska, by sta³y
siê u¿ytecznymi narzêdziami w rê-
kach Pana.

Stoimy teraz przed "rozleg³y-
mi polami", które przy naszym sta-
raniu i wspó³pracy z Duchem �wiê-
tym, stan¹ siê szumi¹cymi po³acia-
mi zbó¿. S³oñce Opatrzno�ci bê-
dzie je ogrzewaæ, wiatr dobroci tu-
liæ do snu, deszcz b³ogos³awieñstw
napoi spragnione k³osy, a wejrze-
nie mi³o�ci nie pozwoli ¿adnemu z
nich siê z³amaæ.

Pocz¹tek to �ród³o, które wy-
tryskuje na ¿ycie wieczne. To �ród³o,
które orze�wia ka¿d¹ znu¿on¹ duszê i
daje pokrzepienie tak nam, jak i naszym
bli�nim - wspó³uczestnikom drogi. To,
co oferuje nam Stwórca, kiedy stoimy
przy bramie Nowego Roku, staje siê
kolejny ju¿ raz spe³nion¹ obietnic¹ na-
dziei, która nigdy nie zawodzi. To ona
bowiem jest klejnotem w koronie cz³o-
wieczego ¿ycia, jest kwiatem na dnie
serca, którego woni¹ i piêkno�ci¹ mamy
przyozdabiaæ ca³e nasze istnienie. Na-
dziej¹ jest S³owo, bo w Nim dokona³o
siê wype³nienie wszystkich Bo¿ych
obietnic. Bóg, daj¹c Swego Jednorodzo-
nego Syna, przygarn¹³ ludzko�æ do Sie-
bie. Spojrza³ z trosk¹ na Sw¹ winnicê,
nie pozostawi³ bez opieki Swej owczar-
ni. Pozostawi³ nam jednak woln¹ decy-
zjê przyjêcia �wiat³o�ci, tak¹ sam¹, jak¹
mamy przez ca³e ¿ycie oraz na pocz¹t-
ku tego roku. Ta wolno�æ w wyborze ma
zrodziæ zas³ugê odpowiedzialnego i
�wiadomego przyjêcia Zbawiciela, któ-
ry chce zebraæ obfity plon w tych ser-
cach, które z ufno�ci¹ otworz¹ siê na
Jego przyj�cie. Tak jak u progu zbaw-
czego planu Bóg po³o¿y³ - niczym ziar-
no - S³owo, tak teraz na progu najbli¿-

szych miesiêcy przypomina nam o tym
najwa¿niejszym w dziejach ludzko�ci
wydarzeniu.

Pamiêtajmy jednak, ¿e ka¿de ziar-
no istnieje po to, aby wydaæ plon, cu-
downie pomna¿any Bo¿ym wejrzeniem.
Nasze ¿ycie powinno "oddychaæ" wy-
pe³nionymi obietnicami, które staj¹ siê
- na wzór spe³nionej Obietnicy - funda-
mentami i zarodkami wszelkich dzie³.
Im wszystkim powinna przy�wiecaæ
�wiadomo�æ, ¿e to Ojciec Niebieski
pierwszy ofiarowa³ S³owo, rozpocz¹³
dzie³o wzrostu ludzko�ci, tchn¹³ w nas
¿ycie, wype³niaj¹c przestrzeñ czasem,
który odt¹d odmierza sekundy do spo-
tkania z Nim w wiecznej szczê�liwo�ci.
Ten, który powo³a³ Wszech�wiat do ist-
nienia i nam niegodnym u¿yczy³ obficie
Swych ³ask, by�my szli pewnie do przo-
du. Ten, który jest Pocz¹tkiem i nam
daje na nowo pocz¹tek, w którym
mamy zapytaæ jednocze�nie o dotych-
czasowy owoc ka¿dego s³owa i ka¿de-
go czynu, jak i o przysz³y plon, o który
ju¿ dzi� musimy zabiegaæ, pielêgnuj¹c
w sobie dary ³aski, które pos³u¿yæ nam
maj¹ do po¿ytecznej pracy.

Owoc Bo¿ego S³owa jest rzeczy-
wisto�ci¹ spe³nion¹ i spe³niaj¹c¹ siê
ka¿dego dnia, Bóg bowiem dotrzymuje
obietnicy naszego Zbawienia. A jak wy-
gl¹daj¹ nasze obietnice i jak dokona³o
siê ich spe³nienie? Mo¿emy to stwier-
dziæ, patrz¹c wstecz i podsumowuj¹c
rok, który min¹³ bezpowrotnie. W tej
chwili pytañ o owoce naszego ¿ycia i
przyjêcie Woli Bo¿ej, stañmy wobec
siebie w prawdzie, stañmy w prawdzie
wobec tej codzienno�ci, która oddali³a
siê ju¿ do przesz³o�ci, i tej, która do-
piero nadejdzie. W tych wszystkich
chwilach odnajd�my ich niesamowito�æ
i niepowtarzalno�æ, bo wszystkie s¹
darami Bo¿ej mi³o�ci oraz dobroci. Ka¿-
dy nowy dzieñ to wspania³a szansa na
czynienie dobra i na pielêgnowanie na-
szej roli, tak by zakwit³y na niej najpiêk-
niejsze kwiaty, bêd¹ce zapowiedzi¹
owoców zbieranych tu i w wieczno�ci.
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25 grudnia rozpocz¹³ siê w Ko-
�ciele Rok �wiêtego Brata Alberta. Z
tej okazji zaplanowanych zosta³o
wiele wydarzeñ przypominaj¹cych
¿ycie i dzia³alno�æ krakowskiego
aposto³a ubogich. Najwa¿niejszym
bêdzie czerwcowa uroczysta cele-
bra w krakowskim sanktuarium Jana
Paw³a II, w której udzia³ wezm¹
przedstawiciele Konferencji Episko-
patu Polski oraz rzesze wiernych za-
anga¿owanych w liczne dzie³a po-
mocy ubogim.

Dok³adnie w dniu 100. rocznicy
�mierci Adama Chmielowskiego, 25
grudnia, Rok �w. Brata Alberta zainau-
gurowa³ w Krakowie kard. Stanis³aw
Dziwisz. Liturgia odprawiona zostanie o
godz. 10.00 w bazylice archikatedralnej
�w. Stanis³awa i �w. Wac³awa na Wzgó-
rzu Wawelskim.

Na 13 marca zaplanowano XVII
Festiwal Twórczo�ci Teatralno-Muzycz-
nej Osób Niepe³nosprawnych Intelektu-
alnie �Albertaina�, który odbêdzie siê w
Teatrze im. S³owackiego w Krakowie.
Wtedy te¿ wrêczone zostan¹ tegorocz-
ne Medale �w. Brata Alberta, przyzna-
wane za niesienie pomocy osobom nie-
pe³nosprawnym.

Szczególny charakter w Roku �w.
Brata Alberta bêdzie mia³o czuwanie mo-
dlitewne wspólnot albertyñskich, które
na Jasnej Górze odbêdzie siê w nocy z

Rok 2017 � Rokiem �w. Brata Alberta
20 na 21 maja 2017 roku. Tydzieñ pó�-
niej, 28 maja genera³ zakonu Paulinów
o. Arnold Chrapkowski odprawi Mszê w
ko�ciele �w. Micha³a Archanio³a i �w.
Stanis³awa Biskupa w Krakowie na Ska³-
ce. Po eucharystii w miejscu pierwszej
ogrzewalni przy ul. Piekarskiej po�wiê-
cony zostanie pami¹tkowy krzy¿.

W drugiej po³owie maja do gro-
bu �w. Brata Alberta bêd¹ pielgrzymo-
waæ podopieczni i wolontariusze Funda-
cji im. Brata Alberta, która obchodzi w
tym roku 30-lecie istnienia. Z kolei w
czerwcu organizacja przygotowuje
Marsz �w. Brata Alberta, podczas któ-
rego ulicami Krakowa przejd¹ przedsta-
wiciele wiêkszo�ci organizacji charyta-
tywnych opiekuj¹cych siê niepe³no-
sprawnymi, chorymi i bezdomnymi.

4 czerwca w ko�ciele �w. Krzy¿a
w Zakopanem Mszê �w. z racji 100-le-
cia �mierci �w. Brata Alberta oraz 20-
lecia beatyfikacji b³ogos³awionej Bernar-
dyny Jab³oñskiej odprawibp Jan Szko-
doñ. Po Mszy �w. odbêdzie siê piel-
grzymka �ladami �w. Jana Paw³a II do
pustelni �w. Brata Alberta na Kalatów-
kach.

Centralnym punktem obchodów
Roku �w. Brata Alberta bêdzie Msza
�wiêta odprawiona przez Przewodnicz¹-
cego Konferencji Episkopatu Polski abp.
Stanis³awa G¹deckiego 10 czerwca
2017 r. o godz. 12.00 w sanktuarium

Jana Paw³a II na Bia³ych Morzach. W
eucharystii we�mie udzia³ Konferencja
Episkopatu Polski oraz przedstawiciele
w³adz �wieckich. Do udzia³u w liturgii
zaproszeni s¹ w szczególny sposób ubo-
dzy, arty�ci, podopieczni Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej, uczniowie i na-
uczyciele szkó³, a tak¿e fundacje i
parafie, którym patronuje �w. Brat Albert.

Wyj¹tkowe znaczenie bêdzie mia-
³a tak¿e Msza odpustowa w sanktuarium
�w. Brata Alberta Ecce Homo, która od-
prawiona zostanie w niedzielê 17
czerwca o godz. 17.00. Z kolei 14 pa�-
dziernika krakowskie sanktuarium �w.
Brata Alberta bêdzie celem ogólnopol-
skiej pielgrzymki artystów.

Obchody rocznicowe zwieñczy 25
grudnia 2017 roku Msza w ko�ciele �w.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie,
któr¹ odprawi metropolita krakowski.

Szereg lokalnych wydarzeñ alber-
tyñskich organizuj¹ parafie, szko³y i
o�rodki, którym patronuje aposto³ ubo-
gich. Wiele inicjatyw podejm¹ w tym
czasie zgromadzenia Braci Albertynów
i Sióstr Albertynek, a tak¿e Fundacja im.
Brata Alberta i Towarzystwo Pomocy �w.
Brata Alberta.

W nastêpnym numerze gazetki
"Na Skale" przybli¿ymy dok³adniej

postaæ �w. Brata Alberta.
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PONIEDZIA£EK  02.01.17
  8.00 + Zdzis³aw (11 r.�m.)
18.00 1) + Barbara

2) Dziêkczynna z pro�b¹
o opiekê Matki Bo¿ej dla Olgi
i Aleksandry

WTOREK 03.01.2017
  8.00  + W³adys³aw Jab³oñski � intencja

od siostry Janiny z rodzin¹
18.00 + Mieczys³aw Duszka

�RODA 04.01.2017
  8.00
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 05.01.2017
  8.00
18.00 ++ Marek, Maria, Adam

PI¥TEK 06.01.2017
OBJAWIENIE PAÑSKIE - TRZECH KRÓLI

  8.00 ++ z rodzin Jachimowskich
i Waryñskich

  9.30 O zdrowie, b³ogos³awieñstwo
Bo¿e i potrzebne ³aski dla córki
£ucji w 1 rocznicê urodzin

11.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Jana i Janiny w 42 rocznicê �lubu

12.00 + Aniela �mi³ek (14 r.�m.)
13.00 + Romana Akulenko (4 r.�m.)
13.00 + Malwina Dygut � intencja od

V Ró¿y Ró¿añcowej
18.00 + Michalina Mironowicz

+ Euzebiusz Podstawski
SOBOTA 07.01.2017

  8.00
18.00  Dziêkczynna z okazji 80. urodzin

Alicji; z pro�b¹ o zdrowie, Bo¿e
b³og. i potrzebne ³aski

NIEDZIELA 08.01.2017
  8.00 + Barbara Niemiec (3 r.�m.)
  9.30 ++ z rodziny Szczawiñskich
11.00 + W³odzimierz Cia³owicz
12.00
13.00 ++ Maria, W³adys³aw Socha
18.00 ++ Genowefa, Mieczys³aw Maj

INTENCJE MSZY �W.
02.02.2017 - 08.01.2017
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"Bóg siê rodzi, moc truchleje"
Có¿ to znaczy, ¿e Bóg siê rodzi? Wielko�æ tego wydarzenia usi³uje uchwy-

ciæ i przedstawiæ �w. Tomasz z Akwinu, gdy w "Sumie teologicznej" zastanawia
siê nad stosowno�ci¹ Bo¿ego Wcielenia: "Bóg i cia³o s¹ to rzeczy nieskoñczenie
ró¿ne. Nie godzi siê komu�, kto tak przewy¿sza ogromy, zamykaæ siê w okruszy-
nie, ani te¿ przerzucaæ siê do drobiazgów temu, kto ma sobie powierzone wa¿ne
sprawy. Otó¿ Bóg ma ca³y �wiat w swej pieczy i wszech�wiat nie zdo³a Go ogar-
n¹æ. Wydaje siê wiêc niestosowne, ¿e Ten, dla którego, jak s¹dzimy, wszech�wiat
jest za ma³y, ukry³ siê w kwil¹cej dziecinie, i ¿e W³adca ów tak d³ugo przebywa³ z
dala od swoich stolic, pieczê nale¿n¹ ca³emu �wiatu przenosz¹c na okruszynê,
jak pisze Woluzjan do Augustyna.

A jednak wydaje siê czym� najbardziej stosownym ujawnienie niewidzial-
nych przymiotów Bo¿ych przez to, co widzialne. Bo to by³ cel stworzenia �wiata.
Otó¿ w tajemnicy Wcielenia przejawia siê jednocze�nie Bo¿a dobroæ, m¹dro�æ,
sprawiedliwo�æ i potêga, czyli moc. Dobroæ - gdy¿ Bóg nie pogardzi³ s³abo�ci¹
swego stworzenia; sprawiedliwo�æ, bo cz³owieka, a nie kogo� innego uczyni³ zwy-
ciêzc¹ nad tyranem i nie przemoc¹ wyrwa³ cz³owieka ze �mierci; m¹dro�æ - ponie-
wa¿ znalaz³ najlepsze rozwi¹zanie najtrudniejszej sprawy; potêga za�, czyli wszech-
moc - bo nie ma nic wiêkszego nad to, i¿ Bóg sta³ siê cz³owiekiem. " (Suma
teologiczna, t. 24, art.1, 4).

Nie ma nic wiêkszego - i nie ma nic bardziej szokuj¹cego, nic trudniejszego
do pojêcia i do wyobra¿enia sobie: Przedwieczny Syn Bo¿y - "Bóg z Boga, �wia-
tlo�æ ze �wiat³o�ci, Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego, (.) Wspó³istotny Ojcu,
przez którego wszystko siê sta³o" (Credo) , "w którym wszystko ma istnienie" (por.
Kol 1, 15-20) - ten Bóg rodzi siê w ludzkim ciele! Jak to jest mo¿liwe? Jak to siê
dzieje? Jak bezmiar oceanu zamkn¹æ w kropli wody? ̄ adne dociekania nie s¹ w
stanie roz�wietliæ mroku tajemnicy.

A jednak w naszej kolêdzie ta niezg³êbiona tajemnica w jaki� sposób siê
materializuje. Przy pomocy parudziesiêciu s³ów zestawionych ze sob¹ na zasa-
dzie kontrastu, u³o¿onych w zdania tak zwiêz³e, ¿e sprawiaj¹ce wra¿enie skróto-
wych hase³ - poeta osi¹ga co�, czego nie uda³o siê wyraziæ teologom i filozofom:
"chwyta" w ruchu moment stawania siê Boga cz³owiekiem, Jego rodzenia siê,
przekszta³cania natury boskiej w ludzk¹. Ten uchwycony, jakby na mgnienie oka
zatrzymany moment przedstawia do kontemplacji s³uchaczowi lub czytelnikowi,
nie trac¹c przy tym nic z dynamiki wydarzenia. Ma siê wra¿enie, ¿e akcja rozgry-
wa siê na naszych oczach. Niemal widzi siê, jak przedwieczna, niezmierzona
"Moc truchleje" - kurczy siê, zmniejsza, zapada w sobie, staje siê coraz mniejsza
i mniejsza; s³absza i s³absza.

Prawie czuje siê, jak przetapiaj¹cy góry i stwarzaj¹cy �wiaty "Ogieñ krzep-
nie" - stygnie, zmienia konsystencjê; staje siê coraz bardziej i bardziej materialny.
Jak przekraczaj¹cy wszelkie wyobra¿enia niebiañski "Blask ciemnieje" - coraz
wyra�niej i wyra�niej przekszta³ca siê w barwy dostêpne dla ludzkiego oka. Ta
rozgrywaj¹ca siê na naszych oczach akcja jest niezwykle krótka, ale te¿ i niewy-
powidzianie intensywna. Nasuwaj¹ siê na my�l s³owa z Ksiêgi M¹dro�ci:

"Gdy g³êboka cisza zaleg³a wszystko, a noc w swym biegu dosiêga³a po³o-
wy, wszechmocne Twe S³owo z nieba, z królewskiej stolicy runê³o po�rodku zatra-
conej ziemi." Runê³o - i odarte z boskiej chwa³y na podobieñstwo pozbawionego
chwa³y czlowieka, obna¿one, pociemnia³e i przygaszone, skarla³e i struchla³e, z
wpisan¹ w ziemskie ¿ycie �mierci¹ - jak meteor spalony prawie do szczêtu pod-
czas przebijania ziemskiej atmosfery - sta³o siê cz³owiekiem. Nieskoñczony Bóg
zamkn¹³ siê w granicach ludzkiego cia³a, które niebawem skurczy siê do rozmia-
rów pszenicznego ziarna obumieraj¹cego w ziemi. Ten, przed którym anio³owie
padaj¹ na twarze i "zgina siê wszelkie kolano"  - wystawi³ siê na wzgardê i po�mie-
wisko. Nie�miertelny Król nad wiekami - podda³ siê prawom stworzonego przez
siebie czasu. Po prostu: "S£OWO CIA£EM SIÊ STA£O I ZAMIESZKA£O MIÊDZY
NAMI !" http://kamedulki.eu/xhtml/rok/bozenarodzenie/informacje/rozwazania/

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


