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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby kraje,
które przyjmują wielką liczbę
uchodźców i uciekinierów, były
wspierane w swoim wysiłku so-
lidarności.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby w para-
fiach kapłani i wierni świeccy

współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulega-
jąc pokusie zniechęcenia.

Moi Drodzy zŻywego Różańca naszej diecezji.
Oto miesiąc listopad, kiedy myślimy i

łączymy się z naszymi bliskimi, krewnymi, którzy
już zostali odwołani z tegoświata. Przecież byli,
dopiero co się zwlekli ze swoich ciał, czasem bar-
dzo chorych i zmęczonych. I to co się z nich
zwlekło, zwłoki pochowaliśmy w ziemi, czekać
będą na ciał zmartwychwstania. Już ich ciało nie
ogranicza, dlatego cieszą się, widzą, odczuwają na-
sze wsparcie. Więc jak dobrze,że nie zostawiamy
ich sierotami, ale wspieramy naszych zmarłych na
różny sposób, poprzez modlitwę, Msześw. za nich
ofiarowane, różańce.

Dziś jednak pomyślmy i o sobie, których dob-
ry Bóg odwoła z tegoświata, choć nie wiemy kie-
dy. Dlatego ceńmy sobie czas, ten Boży dar. Zara-
biajmy, zarabiajmy, zarabiajmy na niebo, póki
czas. A czas tak szybko mija.

Napiszę Wam, co
ostatnio przeżyłem i co
mi dało wiele do myśle-
nia. Parę dni temu byłem
w sanktuarium Matki
Bożej Gidelskiej –
Uzdrowienia Chorych,
koło Częstochowy, na
zjeździe kustoszów san-
ktuariów maryjnych z ca-
łej Polski. Byłem na tym
zjeździe najstarszym ku-
stoszem.

Zorientowałam się,
że 49 lat temu byłem na pierwszym zjeździe kusto-
szów sanktuariów maryjnych, które zwołał Prymas
Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Wtedy
byłem najmłodszy na tym zjeździe. Właśnie bp
Karol Wojtyła został kardynałem. Powołano mnie

wtedy na sekretarza zjazdu. Dlatego w czasie obrad
cały czas siedziałem przy stole prezydialnym obok
ks. kardynała Wojtyły. A po tych 49 latach, teraz
właśnie w Gidlach, byłem najstarszym i jedynym
żyjącym z tamtego pierwszego zjazdu.

Patrzcie, jak ten czas uleciał. Tak, ale ulatuje i
Tobie moja siostro, mój bracie. Dlatego bądź czło-
wiekiem czynu, działania. Działaj tak mocno, by
gdy zostaniesz odwołany,żeby ludzie to odczuli, bo
po nas będzie dziura, brak, łza,żal. Tak, ci ,których
pozostawisz, odczują Twój brak. Dlatego działaj,
działaj! Bądźmy ludźmi czynu, działania, modlit-
wy. Narzekanie, biadolenie, płacz nam nie pasuje,
niczego nie zmienia, nie posuwa do przodu. Pan Je-
zus mówił do niewiast płaczących: nie płaczcie, bo
jest tyle spraw, problemów, które czekają na wasze
wsparcie, rozwiązanie.

Tak zachęcam siebie i Was – bądźmy ludźmi
czynu i działania, niezależnie od wieku. A gdy cia-
ło słabe, to paciorki różańca przesuwać jeszcze się
da - to też wspaniałe działanie i pomaganie Jezuso-
wi w zbawianiu i ratowaniu tegoświata.

Pozdrawiam Was serdecznie

Wasz moderator
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