NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA PARAFII W ROKU 2012








08.01.2012 Opłatek parafialny i jasełka wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej
22.01.2012 Uroczystości 350 lecia konsekracji naszej Świątyni, ufundowanej przez
Stanisława Warszyckiego, uroczystości przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Nowak
02.02.2012 Ingres w katedrze częstochowskiej nowego Arcybiskupa Wacława Depo
18-22.03. 2012 Rekolekcje Wielkopostne i Rocznica Misji świętych – ks. Mariusz Sztaba
05-09.04. 2012 TRIDUUM PASCHALNE I ŚWIETA WIELKANOCNE
22.04.2012 Otwarcie i poświecenie Orlika w Mrzygłodzie
30.04.2012 Akademia szkolna i posadzenie dębów na Kalwarii ku czci pomordowanych

rodaków w czasie II wojny. Bolesław Hrut- Katyń i Marceli Chadziński- Ostaszków






















01.05. 2012 Pierwsza Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II
03.05.2012 Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski , Apel papieski
28.05. 2012 Uroczystość I Komunii Świętej – 17 dzieci z klasy II przyjęło Chrystusa
07.06.2012 Uroczystość Bożego Ciała – publiczne wyznanie wiary
17.06 2012 Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Prałata Zdzislawa Skrzeka, byłego proboszcza
24.06.2012 Festyn Parafialny po hasłem „Kościół naszym domem” – powitanie lata
10.07-02.08. 2012 Wakacje z Bogiem – 2 turnusy zorganizowane przez naszą parafię
10.07-30.11. 2012 Projekt „Sztuka Życia” darmowe warsztaty teatralne dla dzieci i
młodzieży, Projekt współfinansowany przez FIO ( Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
15.08. 2012 Odpust Parafialny prowadził Profesor z KUL-u – ks. Zenon Uchnast
15-21. 08.2011 Dni Mrzygłodzkie, dekanalne pielgrzymki
21.08. 2011 XVI Rocznica Koronacji – przewodniczy Arcybiskup Stanisław Nowak
05.09.2011 Dekanalny Dzień Chorych – Arcybiskup Wacław Depo w naszym Sanktuarium
11.09. 2011 Imieniny Proboszcza
06.10. 2011 Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca (500 osób)
07.10. 2011 Odpust NMP Różańcowej z procesją do 5 ołtarzy w 350 rocznicę konsekracji
11.10. 2011 Rozpoczęcie Roku Wiary – liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych
14.10. 2011 XI Dzień Papieski – „Jan Paweł II papież rodziny”
16-18.12. 2012 Rekolekcje Adwentowe, „Wiara Matką Życia” – ks. Stanislaw Gancarek
15.12. 2012 Misyjny Opłatek grup dziecięcych z archidiecezji częstochowskiej (130 osób)
25/26.12. 2011 Boże Narodzenie i posłanie kolędników misyjnych

SPRAWY GOSPODARCZE PARAFII W ROKU 2012














Nabycie i uregulowanie prawne kilku działek przyległych do naszego Sanktuarium
Uporządkowanie terenu i posadzenie drzewek i krzewów od strony Mrzygłódki
Wymiana przyłącza i wyniesienia urządzeń pomiarowych energii na zewnątrz Kościoła
Zmiana częściowa oświetlenia w kościele i wymienienie żarówek na energooszczędne
Rozbiórka starego domu na działce zakupionej (po p. Teresie Papierok)
Rozbiórka muru od strony gospodarczej i wylanie fundamentów pod mur z kamienia
Kontynuacja remontu gruntownego na plebanii wewnątrz (wymiana kuchni, łazienek itp.)
Ocieplenie plebanii na zewnątrz oraz postawienie nowych wiatrołapów wejściowych
Wymiana 10 okien na strychu plebanii i przy wiatrołapach
Nadbudowa i nowe pokrycie dachowe garaży
Zrobienie gablot i mebli do sklepiku parafialnego w Domu Pielgrzyma. Otwarcie sklepiku
Przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo-wykończeniowej dla Domu Pielgrzyma
Oczyszczenie rynien i odpływów deszczowych przy Kościele i przy Domu Pielgrzyma

SŁOWO DO PARAFIAN W ROKU WIARY 2012/2013
Drodzy Parafianie ! Wiara to nogi prowadz¹ce nas do Boga. Biada nam jeœli je utracimy.
W życiu człowieka nie jest najważniejsze to czego dokonamy, ale ważne jest to, czy w trakcie życia
obcujemy z żywym Bogiem. Ciągle bowiem skoncentrowani jesteśmy na tym co doczesne, często na
sobie, a zapominamy o świecie duchowym, o Bogu i co rusz żyjemy tak jakby Go nie było. Obecny
Papież przypominając nam, że nie da się żyć bez wiary, która jest źródłem prawdziwego szczęścia
ogłosił ROK WIARY. W duchowej łączności z Ojcem Św. Benedyktem XVI i całym Kościołem
powszechnym, My chrześcijanie rozpoczęliśmy ten rok wiary w kościele parafialnym, gdzie było
specjalne nabożeństwo wyznania wiary. Wnieśliśmy uroczyście Pismo święte oraz na ołtarzach
bocznych umieścimy dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego Podczas
otwarcia Roku Wiary paliła się świeca paschalna, a podchodząc do naczynia chrzcielnicy mogliśmy
podziękować za dar wiary otrzymany na Chrzcie. Kładliśmy rękę na Piśmie św. jako znak naszej
przyjaźni z Bogiem i robiąc znak krzyża woda chrzcielna wyznaliśmy nasza wiarę. Chrystus ciągle nas
pyta jak swoich uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie? Jaka jest twoja wiara? Co robisz, by na co
dzień żyć wiarą i być człowiekiem wiary. Wiara jest Matką życia. Jak każda matka tak i wiara rodzi
nas do życia Bożego, wychowuje i pielęgnuje w nas niebiańskie życie. Zadajmy sobie te proste ale
jakże ważne, bo fundamentalne pytania: „Co ty robisz, aby twoja wiara była żywa, mocna, czysta i
dojrzała? Jak kształtujesz i pielęgnujesz i rozwijasz swoją wiarę? Odpowiedź na te pytania
przypomniał nam w czasie adwentowych ćwiczeń ksiądz Rekolekcjonista. „Wiara jest
nadprzyrodzonym darem Bożym, ma zatem tę sama naturę co Bóg. Została nam dana, aby nas
uzdolnić do spotkania z Bogiem. To ona pozwala nam dostrzegać Boga, uczestniczyć w Jego życiu,
wszystko przeżywać w Jego obecności i patrzeć na rzeczywistość jakby Jego oczami. Wiara wszędzie
pokazuje nam obecność Boga.”
Pozwólmy zatem, by przez cały rok wiary towarzyszyło nam nie tylko pytanie, ale wyznanie naszej
wiary: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzê.
- Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy,
umêczonego i pogrzebanego, który powsta³ z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzê.
- Czy wierzysz w Ducha Œwiêtego, œwiêty Koœció³ powszechny, obcowanie Œwiêtych, odpuszczenie grzechów,
zmartwychwstanie cia³a i ¿ycie wieczne? Wierzê.
Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Koœcio³a, której wyznawanie jest chlub¹ w Chrystusie Jezusie Panu
naszym.
Boże, jak bardzo biedny jest człowiek, który stracił wiarę! Dla niego nie ma już ratunku! Bądźmy
ludźmi wiary i strzeżmy się przed popełnianiem grzechów przeciwko wierze, bo można ją utracić.
Proboszcz ks. Jacek Gancarek

STATYSTYKI PARAFIALNE

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Często zapominamy o istotnym znaczeniu sakramentów dla naszego
zbawienia. Stają się one niejednokrotnie przeszkodami, chcielibyśmy je
omijać (jak np. sakrament pokuty i pojednania), uważamy je za
niepotrzebne, nie rozumiemy ich znaczenia. Z tego powodu powszechnie
zamiast „chrztu” mamy „chrzciny” i rodzinną biesiadę, gimnazjalistów
„zmusza” się do przyjęcia bierzmowania ze względu na potrzebę zdobycia
odpowiedniego zaświadczenia, pierwsza Komunia św. jest okazją do zorganizowania pokazu mody
„komunijnej” i wystawnego przyjęcia, a sakrament namaszczenia chorych jest nazywany „ostatnim
namaszczeniem”, po przyjęciu którego człowiek od razu umiera.
Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze
chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z
Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, aby słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz
szerzyli wiarę i jej bronili.
Drugim etapem inicjacji chrześcijańskiej jest sakrament bierzmowania (confirmatio). Św.
Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego
sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej
wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.
Udzielanie tego sakramentu należy do biskupów. Inna w tym względzie jest praktyka w Kościele
wschodnim, gdzie kapłani udzielający chrztu są także szafarzami sakramentu bierzmowania.
Również w Kościele łacińskim rozszerzono dyscyplinę w taki sposób, że każdy proboszcz w razie
nieosiągalności biskupa na terenie swojej parafii może udzielić sakramentu bierzmowania wiernym
znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Zasadniczym jednak szafarzem bierzmowania jest
biskup, a materią jest namaszczenie krzyżmem, czyli mieszanką oleju z oliwek i balsamu, poświęconą
przez biskupa w specjalnym obrzędzie odbywającym się w Wielki Czwartek.
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało
miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. To wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina
niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi,
jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy
stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary.
Każdego roku w naszych parafiach do sakramentu bierzmowania przystępują setki młodych ludzi –
uczniów trzecich klas gimnazjów. Ilu z nich jest świadomych rangi tego wydarzenia? Wydaje się, że
bardzo niewielu. Motywacją do przyjęcia tego sakramentu nie jest chęć wzrostu we wierze, ale
potrzeba zdobycia zaświadczenia, dzięki któremu będzie możliwe zawarcie sakramentu małżeństwa
(co nie do końca jest prawdą). Jakże często my, którzy przyjęliśmy kiedyś sakrament bierzmowania,
zapominamy o darach, jakimi wówczas obdarzył nas Pan Bóg? Każdy bierzmowany musi pamiętać,
że jest zobowiązany – jako prawdziwy świadek Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem
oraz do jej bronienia.
Dlatego do Bierzmowania – Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej trzeba nam się dobrze
przygotować. W naszej Parafii przygotowanie to trwa 2 -3 lata i rozpoczyna się w Gimnazjum.
Opracował ks. Paweł Bil

CHRZTY 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Piorun Julia
Skabek Marcel
Gołąbek Oliwier
Buła Wiktoria
Wierzbowski Bartosz
Gil Paweł
Przybysławska Oliwia
Polak Oliwier
Poznański Oliwier
Goc Iga
Bańska Natalia
Błaszczyk Dawid
Żarska Julia
Bareła Sara
Hola Nicolas
Kuźniak Wiktoria
Adamczyk Natalia
Liwoch Milena
Janus Lena
Dróżdż Przemysław
Chachulska Nadia
Pucek Lena
Sobota Maja
Kowalik Maksymilian
Buła Filip

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Natalia Bańska
Michał Czyż
Dawid Dzięcioł
Natalia Dziwińska
Milena Dziedzic
Michał Dziurba
Zuzanna Gil
Oliwia Jędryszczak
Hasan Rodi
Kordian Kijowski
Aleksandra Łubianka
Jan Melniczenko
Adam Moczulski
Bartosz Nowak

15. Wiktor Nowak
16. Jakub Ordon
17. Dominika Rak
ŚLUBY 2012
1.

Paweł Górywoda i
Daria Postulka

2.

Arkadiusz Dróżdż i
Klaudia Maliszewska

3.

Sylwester Cetera i
Renata Zysiak

4.

Mateusz Czapla i
Arleta Kłósek

5.

Jarosław Terka i
Justyna Słomińska

6.

Paweł Dec i
Sonia Słabosz

7.

Dariusz Blacha i
Anna Buła

8.

Łukasz Kania i
Paulina Bulska

9.

Sławomir Szmal i
Katarzyna Szczepanek

10. Paweł Pokrywka i
Agnieszka Surowiec
11. Tomasz Surowiec i
Martyna Marzec
Na nowej drodze życia
życzymy samego dobra
i błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień

POGRZEBY 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Stanisław Pniakowski
Władysław Chwalba
Janina Śliwa
Stanisław Duda
Tadeusz Pucek
Marianna Pawlik
Marek Picheta
Henryk Goc
Arkadiusz Piątek
Józef Gortel
Bolesław Czerwik
Kazimierz Hola
Zenon Rok
Dariusz Gałka
Teresa Papierok
Tadeusz Kuras
Helena Buła
Władysław Jaremczak
Mieczysław Chejduk
Maria Bulska
Edward Śliwa
Paweł Bugaj
Weronika Szmukier
Alicja Skórka
Stanisław Dobrowolski
Grażyna Marszałek
Anna Goc
Krzysztof Domagała
Władysław Goc
Józef Przygodziński
Stanisława Starczewska
Irena Goc
Marian Spyra
Jan Zysiak
Józef Bilnik
Alfreda Pacan
Barbara Rok
Walerian Buła
Maria Gortel
Urszula Poznańska
Kazimierz Chadziński
Henryk Ziajski
Czesław Gortel
Barbara Marszałek
Mieczysław Nawrot

Ale to już było …






05.09.2012 Dekanalny dzień chorych

21.08.201- XVI rocznica Koronacji MB

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

 07.10.2012 – Odpust MB Różańcowej

01.06-30.11.2012 Projekt „Sztuka Życia”

Rozbiórka Starego Domu

Wakacje z Bogiem - Spotkanie

06.10. 2012- Pielgrzymka Różańcowa

Fotograficzna kronika wydarzeń.






III Gimnazjum i ich przygotowanie

II klasa Przygotowanie do I Komunii św.

22- 29.10.2012 Tydzień Misyjny w Kościele 11.10.2012 Rozpoczęcie Roku Wiary

14.10.2012 – Dzień Papieski

 25/26.12.2012 – Boże Narodzenie

06.12.2012 – Święty Mikołaj w Parafii

26/27.12.2012 - Kolędnicy Misyjni

Z kronik parafialnych

Dawny, modrzewiowy koœció³ Wszystkich Œwiêtych, rozebra³ przy
koñcu XVlll w. proboszcz mrzyg³odzki. Z drzewa tego koœcio³ka
postawi³ kaparniê t. j. sk³ad na cmentarzu i dom dla ogrodnika.
Obecny koœció³ murowany z kamienia i z ceg³y w stylu
renesansowo-barokowym, ufundowany zosta³ w 1653 r. przez
Stanis³awa Warszyckiego, kasztelana krakowskiego. O konsekracji
mamy szczegó³y w starych metrykach z 1729 r. Anno Domini 1662
die 25 januarii quae fuit Conversionis S. Pauli Flpostoli, Doctoris
gentium, Ecclesia Parochialis Mrzyg³odensis est dedicata per
lIustrem et Rndissimum Dnum Dnum Nicolaum Oborski,
Episcopum Laodicensem, suffraganeum cracoviensem
To w skróceniu znaczy ¿e 25 stycznia 1662 r. Miko³aj Oborski bp sufragan krakowski. koœció³ ten
pokonsekrowa³: g³ówny o³tarz Wniebowziêcia N. M. P. O³tarz Krzy¿a œw. ma patrona œw. Florentyna
mêczennika: cz. O³tarz M. B. Ró¿añcowej ma patrona œw. Grzegorza papie¿a mêczennika.
Dzia³o siê,: to za proboszcza ks. Wojciecha Falibowskiego dra obojga prawa, dziekana pileckiego . Zapisa³ ten
szczegó³ ks. Jan Taborowicz wikariusz siewierski. Konsekracja odby³a siê: w obecnoœci licznego
duchowieñstwa i szlachty oraz samego fundatora Stanis³awa Warszyckiego kasztelana krakowskiego. A
mieszczanie za to, ¿e chêtnie pomagali przy budowie œwi¹tyni, zostali zwolnieni od pañszczyzny i zrównani z
obywatelami pileckimi.
Powiadaj¹, ¿e koœció³ miano stawiaæ na Czerwonej Górze. Ale punkt ten okaza³ siê wy¿szym od pagórka
jasnogórskiego, na którym wznosi siê klasztor czêstochowski, wiêc dla uszanowania wstrzymano siê od
budowy na Czerwonej Górze koœcio³a.
Rocznicê konsekracji koœcio³a obchodzono w 24 niedzielê po Zielonych Œwiatkach. Koœció³ sk³ada siê: z
prezbiterium 15 ³okci d³ugiego i prawie tyle szerokiego, którego g³owicê tworzy absyda, podparta wysokimi
szkarpami. Do prezbiterium przylega nawa równie¿ wsparta szkarpami, siêgaj¹ca gzymsu 45 ³okci. d³uga, 24
szeroka i 20 wysoka. Wie¿a ma 35 ³okci wysokoœci i 12 szerokoœci. By³ w niej zegar wielkich rozmiarów. Do
nawy od strony pó³nocnej przylega kaplica pokryta rotund¹ z 8-io k¹tn¹ wie¿yczk¹ z 4 okienkami. Od zachodu,
przy g³ównym wejœciu, wznosi siê czworok¹tna baszta, zakoñczona barokow¹ wie¿yczk¹. Dach koœcielny kryty
blach¹. Nad nim barokowa wie¿yczka. Przednia czêœæ kilkupiêtrowej wie¿ycy tworzy pó³okr¹g³¹ baszta. Wejœcia
z tej baszty do kruchty s¹ dwa boczne. W tyle prezbiterium, pod okr¹g³¹ rozet¹ , jest ogrójec czyli figura Pana
Jezusa na krzy¿u miêdzy 2 osóbkami (Matk¹ Bo¿¹ i œw. Janem). Do koœcio³a wchodzimy przez renesansowy
portal, zamykany ¿elaznymi drzwiami. Na nadpro¿u gzyms kamienny. Drzwi zdobi¹ rozety. Chór na trzech
kolumnach, miêdzy któremi 3 arkady. W obu czêœciach koœcio³a sklepienie, urozmaicone przyœciennymi
wg³êbieniami. Œciany i sklepienia wspieraj¹ pól filary przyœcienne. Arkadê zdobi¹ piêkne kasetony, gipsatury
oraz dawna malatura. Po stronie Ewangelii jest zakrystia, po str. Episto³y Babieniec z wyjœciem na cmentarz. W
nawie od po³udnia 4 pod³u¿ne okna, zakoñczone owalnie, w kaplicy jedno, w prezbiterjum 2 od po³udniowej,
1 od pó³nocy i okr¹g³e za g³ównym o³tarzem od wschodu.
G³ówny o³tarz barokowy, jest nieco oddalony od œciany. Miêdzy pilastrami obraz N. M P. Na zasuwie œw. Józef z
Dzieci¹tkiem. Górna rzeŸba wyobra¿a Wniebowziêcie N. M. P., otoczonej mnóstwem anio³ów. Dwaj
archanio³owie unosz¹ Maryjê, inni anio³owie trzymaj¹ nad Jej g³ow¹ koronê. Na szczycie Trójca Œwiêta. Po obu
stronach o³tarza œw. Piotr i Pawe³. Zachariasz i postaæ Dawida. Po obu stronach o³tarza wisz¹ stare wota w
kszta³cie tablic, oczów, r¹k, nóg. Tabernaculum zosta³o sprawione w 1835 r. Antepedjum pokryte symboliczn¹
rzeŸb¹ i herbami: Rola oraz Strzemiê. Po bokach dwie chusty w kszta³cie girland. Nad niemi gwiazdy. Cztery
snopy pszenicy opasane pn¹c¹ siê latoroœl¹ winn¹. Stopnie o³tarza i posadzka - marmurowe. Napis za o³tarzem
œwiadczy, ¿e o³tarz w 1868 r. pali³ siê, ¿e kosztem wiernych i staraniem by³ odbudowany. Dawniej wierni na
klêczkach o³tarz obchodzili. Po str. Ewang. stoj¹ przy bocznej œcianie, pokrytej tablatur¹, na konsolach œw.
Maciej, œw. Jan Ewang. œw. £ukasz, Marek i Mateusz. Po str. Episto³y œw. Grzegorz papie¿ Ambro¿y, Augustyn,
Hieronim i Barnaba Ap. Na o³tarzu stoj¹ relikwiarze œw. Wenusta, Zosyma, Tabellae, Maksymy mêcz. /cdn/
(z kronik parafialnych opracowa³ ks. Jacek Gancarek)

Ojciec Święty
B e n e d y k t XVI
Listem apostolskim
PORTA FIDEI
ogłosił
ROK WIARY
11 października 2012 r. - 24 listopada 2013 r.
„1. „PODWOJE WIARY” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w
komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy
głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia. Przekroczenie
tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6,
4), dzięki któremu możemy przyzywać Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z
przejściem poprzez śmierć do życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa,
który wraz z darem Ducha Świętego, pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy w Niego
wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest
równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów
posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej śmierci i
zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez wieki w
oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
2. Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o potrzebie odnalezienia drogi wiary,
aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem (…).
3. (…) Nauczanie Jezusa, w rzeczywistości nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z tą samą mocą:
„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki” (J 6, 27). Pytanie
stawiane przez tych, którzy go słuchali … Znamy odpowiedź Jezusa: „Na tym polega dzieło
[zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29). Wiara w Jezusa
Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny.
4. W świetle tego wszystkiego postanowiłem ogłosić Rok Wiary. Rozpocznie się on dnia 11
października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w
uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11
października 2012 r. upłynie także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, błogosławionego papieża Jana
Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary (…)”.
W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 11 października roku 2011.
Zapraszamy do pielêgnacji i rozwoju swojej wiary przez Seminarium Odnowy Wiary, które
rozpoczêliœmy Rekolekcjami Adwentowymi. Raz w miesi¹cu bêd¹ w niedzielê katechezy tematyczne w
oparciu o Katechizm Koœcio³a Katolickiego poœwiecone Sakramentom Œwiêtych, a pog³êbieniem tych
myœli bêd¹ teksty do pracy w³asnej w domu na ka¿dy dzieñ. /teksty te mo¿na zabieraæ z bocznych o³tarzy,
gdzie znajduj¹ siê w Roku Wiary Dokumenty Soborowe i Katechizm Koœcio³a Katolickiego.

