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Chrystusa w naszej parafii

SŁOWO BOŻE
(Łk 10, 17 - 20)

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd
na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem
szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po
wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.
Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze
imiona zapisane są w niebie».
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W polskim katolicyzmie można
zaobserwować coraz wyraźniejszy
podział ludzi wierzących na dwie
grupy. Mam na myśli ludzi wierzących
i praktykujących oraz wierzących tzw.
niepraktykujących
(bądź
praktykujących dwa razy do roku).
Tej drugiej grupy nie będzie
pewnie interesował ten artykuł. Ale jest
wiele osób praktykujących zadających
sobie pytanie, które święto kościelne
jest ważniejsze i kiedy być w kościele,
by być w zgodzie ze swoim sumieniem
i wyznawaną wiarą.
Zaraz na wstępie trzeba poczynić
pewne założenie. Prawo kościelne
weszło wtedy, gdy chrześcijaństwo
stało się religią państwową i obejmowało szerokie rzesze wiernych. Zaś
pierwsi chrześcijanie kierowali się
miłością i tęsknotą za swoim Zbawicielem i spotykali się na łamaniu
chleba, oczekując rychłego przyjścia
Pana.
Nie będę zajmował się, bardzo
skomplikowaną zresztą, historią tego
problemu, ale zatrzymam się nad dokumentami wynikającymi z reformy
Soboru Watykańskiego II.
Charakteryzują się one podkreśleniem misterium paschalnego jako serca roku liturgicznego oraz
wyłaniają niedzielę jako najstarszy
i pierwszy dzień świąteczny.
Normy roku liturgicznego i kalendarza wydano w 1969 r. W numerach
59 - 61 podana jest tabela
pierwszeństwa dni liturgicznych. W tej
tabeli są wydzielone trzy działy
(według ważności):
I. Uroczystości
II. Święta

III.Wspomnienia
I. W uroczystościach według
kolejności ważności są wymienione:
1. Triduum Paschalne,
2. Narodzenie, Objawienie,
Wniebowstąpienie Pańskie i Zesłanie
Ducha Świętego,
- Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu,
Wielkanocy i Środa Popielcowa,
- Dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy
Wielkanocy,
3. Uroczystości Pańskie, NMP
i świętych w kalendarzu ogólnym,
- wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych ( dzień zaduszny ),
4. Uroczystości własne ( patrona
kościoła, miejscowości, patrona zakonu ).
II. Drugim działem w kolejności
ważności są święta:
5. Święta Pańskie w kalendarzu ogólnym,
6. Niedziele Narodzenia i okresu
zwykłego,
7. Święta Maryjne,
8. Święta własne ( patron diecezji,
zgromadzenia ),
9. Dni Adwentu od 17 do 24 XII, Oktawa Narodzenia, dni Wielkiego Postu.
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III. Trzeci dział to wspomnienia:
10. Wspomnienia obowiązkowe w kalendarzu ogólnym,
11. Wspomnienia obowiązkowe
własne (patrona miejsca, diecezji),
12. Wspomnienia dowolne,
13. Dni powszednie.
Ta tabela może jest nieco skomplikowana, ale daje odpowiedź o ważność poszczególnych dni liturgicznych. Kiedy już wiemy o kolejności
ważności dni liturgicznych, trzeba by
jeszcze kilka słów o obowiązku Mszy
Św. w dni świąteczne. Pozwólcie, że
zacytuję tutaj jeden z kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego, a mianowicie
kanon 1246:
"Niedziela, w czasie której jest
czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być
obchodzona w całym Kościele jako
najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni
Narodzenia Pana naszego Jezusa

Chrystusa, Objawienia Pańskiego,
Wniebowstąpienia, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego
Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego
Józefa, Świętych Apostołów Piotra
i
Pawła,
wreszcie
Wszystkich
Świętych".
Konferencja Episkopatu może
jednak, za uprzednią aprobatą Stolicy
Apostolskiej,
niektóre
z
dni
świątecznych nakazanych znieść lub
przenieść na niedzielę".
Na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w Polsce są despensy w Objawienie i Wniebowstąpienie Pańskie
a także Wniebowzięcie i Niepokalane
Poczęcie NMP.
Tyle dokumenty kościelne, ale
wypada podsumować słowami św.
Pawła:: "Ilekroć spożywacie ten chleb
albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż Przyjdzie".
Udział w Eucharystii jest nie tylko
obowiązkiem, ale przede wszystkim
przywilejem ludzi Kościoła, który daje
największą łaskę i antycypację nieba.
Ks. Proboszcz
Antoni Cebula SDS

Urodziny księdza Andrzeja (22 sierpnia 2011)
„Serce człowieka żyjącego w pokoju z Bogiem jest przepełnione radością”
Jan Paweł II (1999)

Nasz drogi solenizancie niech radość płynąca z Bożego błogosławieństwa
wypełnia Twoje serce. Niechaj to Boże błogosławieństwo towarzyszy Ci
na drogach Twojego życia .
Przyjm nasz drogi księże Andrzeju nasze najserdeczniejsze życzenia. Aby dobry
Bóg obdarzył Cię zdrowiem, a szczęście Ci sprzyjało zaś Maryja Matka miała Cię
zawsze w swej matczynej opiece.
Tego życzą parafianie
Str. 3

Dnia 14 stycznia 2011 roku, Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej kardynała
Angelo Amato SDB, prefekta Kongregacji ds. Świętych. W trakcie audiencji Benedykt
XVI polecił Kongregacji promulgację dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożego Franciszka Marii od Krzyża (w świecie: Jan Chrzciciel Jordan), kapłana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, urodzonego
16 czerwca 1848 r. w Gurtweil (Niemcy) i zmarłego 8 września 1918 r. w Tafers
(Szwajcaria).
W diecezji Savannah w stanie Georgia w USA zakończył się proces diecezjalny
dotyczący domniemanego cudu za wstawiennictwem Ojca Franciszka, a jego
kompletną dokumentację przekazano już Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Modlitwy o beatyfikację
Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Założyciela Salwatorianów
Modlitwa pierwsza
Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, Ty napełniłeś serce Twego wiernego sługi,
naszego Ojca, Franciszka od Krzyża, gorącą miłością Boga, niewzruszoną ufnością i nie
znającą odpoczynku gorliwością o zbawienie dusz. Podobnie jak udzieliłeś jemu, udziel
i nam daru pokonującej wszelkie przeszkody wielkiej miłości Boga i bliźniego, ducha
stałej modlitwy i czystości serca, prawdziwie ewangelicznej prostoty i prawdziwie apostolskiej gorliwości. Niech dzięki Twej pomocy, idąc za jego wzorem staniemy się godni
wspólnie zabiegać o to, aby Twoja nieskończona miłość ku nam grzesznikom była coraz
lepiej znana i odwzajemniana i aby świat u Ciebie szukał pomocy i zbawienia.Ty zaś,
najukochańsza Matko Zbawiciela i Królowo Apostołów, która otrzymujesz od Twego
Boskiego Syna wszystko, o co Go prosisz, uproś u Jego najmiłościwszego Serca dla
naszego Ojca Franciszka od Krzyża, który był Ci oddany jak dziecko, łaskę wyniesienia
na ołtarze, aby dla swoich duchowych synów i córek był zawsze świetlanym wzorem
i aby podobnie jak w życiu, tak i po śmierci, mógł wiele zdziałać dla Boga i dusz
nieśmiertelnych. Amen.

Modlitwa druga
Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru
głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz
wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą
błogosławionych, a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski, o którą Cię pokornie
prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Biblia: wiara i wiedza
Cz. 1
Michał Wojciechowski
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/biblia_wiaraiwiedza.html
Pismo Święte całe zawiera Objawienie Boże, całe jest natchnione, całe jest
księgą Kościoła i podstawą jego nauki.
Jednocześnie składa się ono z wielu ksiąg,
napisanych w różnych językach i epokach,
w różnych rodzajach literackich i rozmaitymi stylami. Kto chce poznać Pismo Święte,
powinien z jego złożoności dobrze zdawać
sobie sprawę. Jest ono bowiem całe
dziełem Bożym, ale i całe dziełem ludzkim.
Droga do dobrego poznania nauki biblijnej
prowadzi przez poznanie bogatego
i złożonego języka ludzkiego, w jakim Pismo Święte zostało spisane. Chodzi tu nie
tylko
o
dokonanie
poprawnego
tłumaczenia z języków oryginalnych. Żeby
w pełni zrozumieć, co tekst biblijny mówi do
nas dzisiaj, musimy pojąć, jaką myśl
wyrazić chciał w nim autor natchniony i co
znaczył on dla bezpośrednich adresatów,
żyjących w czasach innych niż nasze
i często inaczej myślących. Wymaga to od
czytelnika Pisma Świętego pewnej wiedzy:
zarówno oczytania w Biblii, jak wiedzy o jej
historii i o czasach, w jakich powstawała.
Cokolwiek czytamy, chcemy to dobrze
zrozumieć. Wierzący przy czytaniu Pisma
Świętego odczuwa tę potrzebę w szczególnym stopniu: chce bowiem dowiedzieć
się, co Bóg przekazał za pośrednictwem
ludzkich słów. Treść Słowa Bożego wpływa
na jego życie. Wynika stąd, że zasady
interpretacji Pisma Świętego widzieć
można jako środek do celu, którym jest
poznawanie
prawdy.
Skomplikowane
czasem analizy filologiczne i historyczne
nie służą tylko zaspokojeniu ciekawości,
lecz przyczyniają się do lepszego
pojmowania Biblii jako podstawy wiary,
wydobywają jej możliwie pełną treść oraz
chronią przed błędami i uproszczeniami.

Czytanie w duchu wiary
Zasadnicza treść Ewangelii dostępna
jest rzecz jasna każdemu. Wspomniawszy
możliwość błędu, zaznaczyć trzeba, że lektura Pisma Świętego nie musi być usiana
trudnościami. Czytelnik jest też już
przeważnie do lektury w pewnym stopniu
przygotowany. Wiara, którą wyznaje, opiera się przecież na Biblii, z niej wyrasta. Kto
więc czyta Pismo Święte w duchu wiary,
zdolny jest rozpoznać jego podstawową
treść, choćby w szczegóły trudno byłoby
mu wniknąć.
W duchu wiary należy też je czytać,
bo w takim duchu właśnie zostało
napisane.
Chrześcijanin
dostrzega
w Piśmie Świętym Objawienie Boże. Czyta
Pismo Święte z zaufaniem do prawdy
w nim zawartej, a nie z obawą wobec
trudności, które, gdy się pojawią, może
przezwyciężać, poszerzając wiedzę i pogłębiając wiarę.
Trzeba także czytać Pismo Święte
łącząc jego zrozumienie z nauką Kościoła.
Biblia jest bowiem zasadniczą treścią
i podstawą jego nauczania. Wierząc, że
Duch Święty opiekuje się Kościołem, wierzymy zarazem, że Kościół żyje wiarą
biblijną i że w Kościele uzyskać można
zrozumienie Pisma Świętego. Kto bliżej
studiuje Pismo Święte, przekonuje się
o tym zresztą doświadczalnie.
Przypomnijmy tutaj, że księgi Nowego
Testamentu powstały około kilkadziesiąt lat
po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
oraz powstaniu Kościoła. To Kościół
stwierdził, jakie księgi należy uznać za
natchniony zapis Dobrej Nowiny.
c.d.n.
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Piesza pielgrzymka
Już po raz 11 przez naszą
parafię przechodziła piesza pielgrzymka ze Skoczowa, zmierzająca do Matki
Boskiej Częstochowskiej. Jako że nasza parafia nosi zaszczytne miano Matki Boskiej Częstochowskiej, jak
moglibyśmy Jej czcicieli nie ugościć na
pielgrzymim szlaku.
Poczęstunek jaki przygotowaliśmy miał miejsce w remizie
strażackiej.
Dzięki
uprzejmości
strażaków i pana Sołtysa remiza
otwarła przed naszymi gośćmi swe
podwoje. Pielgrzymów ugościliśmy
kawą i herbatą jak również pyszną
zupą, którą przygotowała pani Teresa

Ciwiś. Wszystkim posiłek bardzo
smakował. Myślę, że wszyscy pojedli
do syta.
Jako
ciekawostkę
ksiądz
prowadzący grupę przedstawił nam
uczestniczkę
pielgrzymki
panią
Barbarę Bylicę, która od 11 lat
nieprzerwanie bierze w niej udział.
Następnie nasz ksiądz Proboszcz
udał się z pielgrzymami do kościoła
gdzie grupa uczestniczyła we Mszy
Św.
Wszystkim
organizatorom
oraz osobom pomagającym ugościć
pielgrzymów składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ.
C.W.B.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na lipiec 2011 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych
i duchowych chorych na AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych.

Intencja misyjna:
Aby siostry zakonne, pracujące na terenach misyjnych, były
świadkami radości ewangelicznej i żywymi znakami miłości Chrystusa.

Intencje różańcowe na sierpień 2011 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla
wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli
i budowali z Chrystusem.

Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli otwarci na działanie Ducha
Świętego i na nowo doświadczyli świeżości i entuzjazmu swej wiary.
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2011
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INTENCJE MSZALNE
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Sierpień 2011
Michalska Krystyna
2 lipiec 2011

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

9 lipiec 2011

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

16 lipiec 2011

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

23 lipiec 2011

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Gracka Ewa

30 lipiec 2011

Lipińska Beata
Krajewska Wioleta
Rzepiak Danuta

6 sierpień 2011

Rozmus Sabina
Golec Aleksandra
Polok Anna

13 sierpień 2011

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

20 sierpień 2011

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Wesołowska Monika

27 sierpień 2011

Wesołowska Bożena
Słowicka Iwona

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między
grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kulki rumowe
Składniki:
1/2 paczki herbatników
(najlepiej kakaowych)
pokruszyć drobno
10 łyżek (dużych) cukru pudru,
4 łyżki kakao,
150 ml rumu,
6 łyżek roztopionego masła
1 i 3/4 roztopionej czekolady

sypce cukrowej albo kokosie. Kulki
najlepiej wyglądają podane w koszulkach do muffinek. Gotowe kulki
wstawić do lodówki na 2-3 godziny.
gmb

Sposób przygotowania:
Wszystko wymieszać. Jeśli
się nie łączy i jest suche – dodać kilka
kropel wody. Jeśli jest zbyt wodniste
- cukru pudru, lub herbatników. Robić
kulki i obtaczać w orzechach, po-

K¹cik humoru
Policjant do policjanta:
-Ty, czy lotnia to ptak drapieżny?
-Nie wiem. A co?
-No bo wczoraj cały magazynek wystrzelałem,
zanim puścił człowieka.

*

*
Stary wczoraj ukradli mi auto!
-I co? Dzwoniłeś na policję.
-Jasne!
-I co powiedzieli?
-Że to nie oni.

Policjant zdaje egzamin na prawo
jazdy.
- Jakie zna pan środki lokomocji?
- Samochód, rower, motocykl, pociąg i machalas.
- Jak pan powiedział to ostatnie?
- Machalas.
- A co to takiego?
- Czytałem kiedyś w książce: "Jedzie kowboj,
macha lassem".

*
Stoi policjant przy automacie z colą,
wrzuca monetę, wypada puszka, wypija ją
i znów wrzuca monetę.
Za nim stoi zniecierpliwiony tłum.
-Panie, pośpiesz się pan!
-Nie ma mowy, przecież na razie cały czas
wygrywam!

*
Wesoły radiowóz wpada na drzewo.
Z rozbitego pojazdu gramoli się dwóch wesołych
funkcjonariuszy. Jeden mówi do drugiego:
- No, Stasiu, tak szybko na miejscu wypadku to
jeszcze nigdy nie byliśmy.

*
Policjant zatrzymuje samochód.
- O co chodzi panie władzo? - Dziwi się kierowca
- Przecież jechałem z dozwoloną prędkością.
- Może mi pan to udowodnić? - Pyta policjant
- Tak, jechałem po teściową.

*
Policjant przed jednym z bloków strofuje dozorcę:
-Dlaczego chodnik nie jest odśnieżony?
-Panie władzo, przecież mówili w telewizji, że
zawieje i zamiecie...

*
Kowalski zostaje zatrzymany przez
policję po szaleńczym pościgu.
- Wie pan co? Miałem sporo frajdy, goniąc pana
- mówi policjant. - Jeśli więc ma pan jakieś sensowne usprawiedliwienie, to chętnie daruję panu
mandat.
- Miesiąc temu żona zostawiła mnie dla policjanta - wyjaśnia Kowalski. - Kiedy zobaczyłem, że
pan nadjeżdża, przeraziłem się, że to on i chce
mi ją oddać i zacząłem uciekać...
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W Maryi widzimy nasze ostateczne przeznaczenie
Benedykt XVI (15 sierpnia 2010 roku) - fragmenty
Dziś Kościół obchodzi jedno z najważniejszych świąt roku liturgicznego ku czci
Najświętszej Maryi Panny — Jej Wniebowzięcie.
Gdy dobiegło końca Jej życie ziemskie, Maryja
została wzięta z duszą i ciałem do nieba, czyli do
chwały życia wiecznego, w pełnej
i doskonałej
komunii z Bogiem. (...)
To zatem jest istotą naszej wiary we
wniebowzięcie: wierzymy, że Maryja, podobnie jak
Chrystus, Jej Syn, przezwyciężyła już śmierć i króluje w chwale niebieskiej w pełni swojej istoty,
«z duszą i ciałem». (...)
Zacytuję jeszcze słowa z dzisiejszego drugiego czytania. Św. Paweł mówi: «Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez
Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie
wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej
kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia»
(1 Kor 15, 21-23).
Otóż to, co św. Paweł stwierdza w odniesieniu do wszystkich ludzi, Kościół w swym nieomylnym Ma-gisterium mówi w konkretny sposób
i w konkretnym sensie o Maryi: Matka Boża jest do
tego stopnia włączona w misterium Chrystusa, że
w całej pełni swej osoby dostępuje udziału w zmartwychwstaniu swego Syna już po zakończeniu życia
ziemskiego; doświadcza tego, czego my oczekujemy na końcu czasów, kiedy zostanie pokonany
«ostatni wróg», śmierć (por. 1 Kor 15, 26);
doświadcza już tego, co wyznajemy w Credo:
«Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne».
A zatem możemy postawić sobie pytanie:
w czym zakorzenione jest to zwycięstwo nad
śmiercią, które w cudowny sposób dokonało się już
w Maryi? Jego źródłem jest wiara Dziewicy z Nazaretu, o czym świadczy fragment Ewangelii, którego
wysłuchaliśmy (Łk 1, 39-56): wiara, będąca
posłuszeństwem Słowu Bożemu i całkowitym
zdaniem się na inicjatywę i działanie Boga, zgodnie
z tym, co zwiastuje Jej archanioł. Wiara zatem jest
wielkością Maryi, jak radośnie obwiesz-cza Elżbieta:
Maryja jest «błogosławiona między niewiastami»,
«błogosławiony jest owoc Jej łona», ponieważ jest
«Matką Pana», ponieważ wierzy i żyje w wyjątkowy

sposób «pierwszym» z błogosławieństw —
błogosławieństwem wiary. Elżbieta wyznaje to poprzez radość swoją i radość dzieciątka, które
poruszyło się w jej łonie: «Błogosławiona [jest], która
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od
Pana» (w. 45). Drodzy przyjaciele! Nie poprzestawajmy na podziwianiu Maryi w Jej chwalebnym losie,
jako osoby bardzo od nas odległej. Nie! Mamy
patrzeć na to, czego Pan w swej miłości pragnął
także dla nas, dla naszego ostatecznego przeznaczenia: byśmy żyli poprzez wiarę w doskonałym zjednoczeniu miłości z Nim,
a tym samym żyli
prawdziwie.
W związku z tym chciałbym zatrzymać się nad
tym aspektem dogmatycznego stwierdzenia, gdzie
jest mowa o przyjęciu do chwały niebieskiej.
Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że
używając określenia «niebo», nie odnosimy się do
jakiegoś miejsca we wszechświecie, do jakiejś
gwiazdy czy czegoś podobnego, nie. Mamy na myśli
coś o wiele większego i trudniejszego do
zdefiniowania za pomocą naszych ograniczonych
pojęć ludzkich. Przez to określenie «niebo» chcemy
powiedzieć, że Bóg — Bóg, który stał się nam bliski
— nie opuszcza nas nawet w chwili śmierci i po niej,
lecz ma dla nas miejsce i daje nam wieczność;
chcemy powiedzieć, że w Bogu jest dla nas miejsce.
Aby trochę lepiej zrozumieć tę rzeczywistość,
popatrzmy na nasze życie: wszyscy doświadczamy
tego, że dana osoba po śmierci nadal w jakiś sposób
istnieje w pamięci i w sercu tych, którzy ją znali
i kochali. Moglibyśmy powiedzieć, że w nich nadal
żyje jakaś cząstka tej osoby, lecz jest jakby
«cieniem», ponieważ także to przetrwanie w sercu
bliskich jej osób musi się skończyć. Bóg natomiast
nigdy nie przemija, a my wszyscy istniejemy mocą
Jego miłości. Istniejemy, ponieważ On nas kocha,
ponieważ jesteśmy Jego pomysłem i On powołał
nas do życia. Istniejemy w myślach i w miłości Boga.
Istniejemy w całej naszej rzeczywistości, a nie tylko
we własnym «cieniu». Nasza pogoda ducha, nasza
nadzieja, nasz pokój opierają się właśnie na tym: że
u Boga, w Jego myśli i w Jego miłości, nie tylko
może przetrwać nasz «cień», lecz w Nim, w Jego
stwórczej miłości jesteśmy strzeżeni i w Niego
włączeni z całym naszym życiem, z całym naszym
istnieniem w wieczności. (...)
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