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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ∙ ROK B
Ewangelia Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48

K

to by się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.

Być przykładem!

Jakże wielka odpowiedzialność stoi po stronie ludzi, którzy mają być przykładem
dla maluczkich, którzy zaczynają wierzyć w Chrystusa!
Drogi Przyjacielu! Gdyby chrześcijanie żyli i postępowali tak, jak nakazał im Jezus, bardzo szybko cały świat stałby się światem prawdziwie chrześcijańskim, ale niestety, wszyscy wyznawcy Chrystusa mają wolną wolę i sami mogą decydować o swoim
postępowaniu, które bardzo często jest sprzeczne z nauką Ewangelii! Ile trzeba siły, aby
wytrwać przy Mesjaszu, aby postępować zgodnie z nauką Jezusa?

„Wielu tych, którzy są wewnątrz,
jest na zewnątrz,
i wielu tych, którzy są na
zewnątrz, jest wewnątrz”.
Tak komentuje św. Augustyn
słowa Jezusa: „Kto bowiem nie
jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Można powiedzieć jeszcze inaczej: Gdy
ktoś jest na zewnątrz, nie znaczy to jeszcze, że jest wykluczony, a gdy ktoś jest
wewnątrz, bynajmniej nie znaczyło to, że może czuć się całkowicie bezpieczny.

Z okazji imienin Siostry Przełożonej Teresy Ozimkowskiej CR składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa na każdy
dzień życia, siły potrzebnej na drodze powołania zakonnego oraz dużo
uśmiechu i życzliwości od spotkanych na codziennej drodze ludzi.
Redakcja
MYŚL TYGODNIA:

Zatrzymaj się!
Naucz się sztuki robienia sobie malutkich wakacji zwalniania, by spojrzeć na kwiat, pogadać z przyjacielem,
poklepać psa, by odpowiedzieć na pytania dziecka,
przeczytać kilka linijek dobrej książki.
Kenneth Groom

Kalendarz liturgiczny
01 października 2006r. – NIEDZIELA

Tydzień Miłosierdzia
Imieniny: Teresy, Romana, Remigiusza,
Igora
LITURGIA SŁOWA:
Lb 11, 25 – 29
Psalm 19
Jk 5, 1 – 6
EWANGELIA: Mk 9, 38 – 43. 45. 47 – 48

02 października 2006 r. – PONIEDZIAŁEK

Imieniny: Teofila, Dionizego, Oliwera
LITURGIA SŁOWA:
Wj 23, 20 – 23
Psalm 91
EWANGELIA: Mt 18, 1 – 5. 10

03 października 2006 r. – WTOREK

Imieniny: Gerarda, Kasjana, Ewalda,
Teresy, Kandydy, Sierosławy
LITURGIA SŁOWA:
Job 3, 1 – 3. 11 – 17. 20 – 23
Psalm 88
EWANGELIA: Łk 9, 51 – 56

04 października 2006 r. – ŚRODA

Imieniny: Franciszka, Rozalii, Manfreda,
Konrada
LITURGIA SŁOWA:
Job 9, 1 – 12. 14 – 16
Psalm 88
EWANGELIA: Łk 9, 57 – 62

05 października 2006r. – CZWARTEK

Imieniny: Faustyny, Apolinarego,
Rajmunda, Igora, Flory
LITURGIA SŁOWA:
Job 19, 17 – 21
Psalm 27
EWANGELIA: Łk 10, 1 – 12

06 października 2006 r. – PIĄTEK

Imieniny: Brunona, Artura, Jacka, Romana,
Fryderyka, Fryderyki
LITURGIA SŁOWA:
Job 38, 1. 12 – 21; 40, 3 – 5
Psalm 139
EWANGELIA: Łk 10, 13 – 16

07 października 2006 r. – SOBOTA

NMP Różańcowej
Imieniny: Marii, Marka, Justyny, Sergiusza,
Amelii, Stefana
LITURGIA SŁOWA:
Dz 1, 12 – 14
Psalm Łk 1, 46 – 55
EWANGELIA: Łk 1, 26 – 38
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KTO SIĘ LUBI...
„Kto się lubi, ten się czubi” – mówi
przysłowie. To prawda, bo przecież miłość nie oznacza wiecznej sielanki. Miłość
dojrzewa i sprawdza się w sytuacjach trudnych. Konflikt pomiędzy osobami, będącymi ze sobą bardzo blisko, jest nieuchronny i tym bardziej bolesny, im ściślejsze są
wzajemne więzi. To wobec obcych można zachować dystans, który służy niczym
ochronna tarcza. Ostre słowa i zachowania
nieprzyjaciela jesteśmy w stanie zignorować. Natomiast w małżeństwie, w rodzinie, takiego dystansu nie ma. Jesteśmy
wobec siebie odkryci i bezbronni.
Konflikt w małżeństwie jest jednocześnie szansą na wzrost miłości. „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska...” – pisał św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 5,20). Tylko co zrobić,
jeśli ten grzech, krzywda, której zaznaliśmy
od współmałżonka jest tak wielka, że wydaje się rzeczą niemożliwą by wybaczyć?
Kiedyś, w czasie Mszy świętej dla
dzieci, kapłan zaproponował, aby dzieci
wybaczyły wszystkim, do których czują
jakąś urazę. Wtedy jeden z chłopców,
może sześcioletni, powiedział: „Ale ja,
nie potrafię wybaczyć mojemu bratu, bo
on mi ciągle dokucza”. „Powiedz to w takim razie szczerze Panu Bogu, że bardzo
chcesz, ale nie potrafisz mu wybaczyć”
– zaproponował kapłan. „Ale ja wcale
nie chcę mu wybaczyć!” – odpowiedział
szczerze chłopiec. „To w takim razie musisz prosić Pana Boga, aby dał ci najpierw
pragnienie wybaczenia”.
Przebaczenie jest możliwe, gdyż ono
nie polega na czekaniu, aż negatywne
uczucie samo przejdzie. Przebaczenie jest
AKTEM WOLI – człowiek decyduje się
wybaczyć, mimo wszystko. Jeśli sytuacja
jest na tyle trudna, że nie ma nawet chęci
wybaczenia, to trzeba prosić Boga o to,
aby to pragnienie wzbudził i aby pomnożył miłość.
W małżeństwie łatwo ujawniają się nasze słabości, ale mamy za to do dyspozycji
moc Bożą i łaskę sakramentu, dzięki czemu
przebaczenie jest tym bardziej możliwe.
Znam pewnego człowieka, mającego często w swoim środowisku pracy problemy,
łatwo popadającego w konflikty, których
nie potrafi rozwiązać. Natomiast zauważył,
że w małżeństwie, gdzie często konflikty
są o wiele poważniejsze, potrafi przeprosić
i wybaczyć czy też przyznać się do błędu.
Myślę, że jest wielu takich ludzi, z którymi jedynie własna żona może się dogadać,
właśnie dzięki pomocy Bożej.
Sylwester Szefer
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Anioł Stróż
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego,
Zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.
Chociaż
może
ta
modlitwa kojarzy się z dzieciństwem
i dziećmi, przekonanie o istnieniu
i obecności Aniołów, w tym również
Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez
Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad
ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy - wraz ze śmiercią
konkretnego człowieka. Każdy z nas
ma swojego, "osobnego" i „osobistego”
Anioła Stróża.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w
dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty, pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest
oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:
„Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu, bo
swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych
drogach. Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień”.
Natomiast św. Mateusz przekazuje nam
w swojej Ewangelii m.in. takie słowa
Jezusa:
”Strzeżcie się, żebyście nie gardzili
żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze
Ojca mojego, który jest w niebie”.
Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wie-

ków, w dziełach wybitnych myślicieli
chrześcijańskich. W pismach Ojców
Kościoła naukę o Aniołach Stróżach
spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian
(+ ok. 251) nazywa Aniołów naszymi
przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi
w nich naszych pedagogów i przyjaciół. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich
za naszych pomocników. Św. Hieronim
(+ ok. 420) twierdzi: "Tak wielka jest
godność duszy, że każda ma ku obronie
Anioła Stróża". Św. Bazyli idzie dalej,
gdy pisze: "Niektórzy między Aniołami
są przełożonymi nad narodami, inni zaś
dodani każdemu z wiernych". Podobnie
pisze św. Augustyn (+ 430): "Wielkim
jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi.
Wielką nam miłość okazał przez to, że
ustanowił Aniołów, aby nas strzegli".
Wśród świętych, którzy wyróżniali się
szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić:
św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę
Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza,
dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać
ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę,
naszego rodaka, patrona Polski, który
z rąk anioła miał otrzymać cudownie
Komunię świętą, gdy był w drodze do
Dyllingen; św. Franciszka Salezego,
który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do
której przybywał oraz św. Jana Bosko,
którego Anioł Stróż kilka razy uratował
od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.
Opr. Wiola Stańczak

Październik Miesiącem Różańca
Nazwa Różaniec wywodzi się od św.
Dominika i z romantyzmu średniowiecza.
Było wówczas powszechnym zwyczajem
dopatrywać się związków między światem
duchowym i materialnym. Świat stworzony
uważano za księgę opowiadającą o Bogu,
w przyrodzie dopatrywano się znaków rzeczywistości duchowych. Uprzywilejowane
pod tym względem były kwiaty. Osobom
ukochanym nadawano nazwy kwiatów np.
Viola, czyli fiołek, cechy ludzi określano
przez porównanie do kwiatów, np. czystość
– symbolizowała lilia lub róża; ofiarowywano kwiaty Bogu i ukochanym, praktyki pobożne też traktowano jako Kwiaty
duchowe. Odmawianie Psałterza NMP,
porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano
wieńcem z róż, czyli Różańcem.
Modlitwa różańcowa jest niezwykle
skuteczna. Okazała się wspaniałą bronią
przeciw błędom herezji. Po włączeniu jej

do praktyki kaznodziejskiej, Dominik zaczyna odnosić wielkie sukcesy w walce
z herezją.
Generalnie przyjmuje się, że jedna
część Różańca, czyli pięć tajemnic, powinno być odmawianych w danym dniu. Tak
więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej
Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za
jednym razem.Wystarczy odmówić jedną
część, czyli jeden "sznur" Różańca. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz
dziennie odmówić Pełną Modlitwę Różańcową. Jeśli jednak chcesz odmówić jeden
sznur Różańca w ciągu dnia, to postaraj się
stosować zasadę, którą podał nam Ojciec
Święty Jan Paweł II:
I. RADOSNA - Poniedziałek i Sobota
II. ŚWIATŁA - Czwartek
III. BOLESNA - Wtorek i Piątek
IV. CHWALEBNA - Środa i Niedziela
Opr. Paweł Grzesiak

HOSPICJUM...
Pan Stasio jest w ciężkim stanie. Jestem u
Niego przypadkiem w środę, choć odkąd jeżdżę
w Hospicjum, nie wierzę w przypadki.
Doktor Maria mówi, że w niedzielę poprosi Antoninę Krzysztoń, aby jedną z piosenek
zadedykowała panu stasiowi. Chory mówi tylko
dziękuję i uśmiecha się tak, że jestem gotowa
poruszyć ziemię i niebo, aby tak się stało.
No, ale zacznijmy od początku. Festyn
Hospicjum Królowej Apostołów rozpoczął się o
godz. 14.00 17 września na ulicy Żeromskiego
przy fontannach.
Trochę zestresowani, ale pokrzepieni Słowem Bożym na krótkiej Mszy Św., jedziemy w
konwoju trzech żółtych karetek i innych samochodów na miejsce.
A tam każdy może spróbować domowego
smalcu (hm, pycha!), oraz ciast przygotowanych
przez naszych wolontariuszy oraz osoby i instytucje, które chciały nam w ten sposób pomóc.
Jest loteria fantowa (wszystkie fanty rozchodzą
się w mgnieniu oka), kącik plastyczny, gdzie
każdy może spróbować swoich sił rysując lub
wyklejając kompozycje kwiatowe. Są pokazy
psów policyjnych, konkurs z nagrodami przygotowany przez panie policjantki, można nawet
przejechać się samochodem policyjnym!
W jednym z namiotów pielęgniarki mierzą
poziom cukru we krwi ciśnienie (oczywiście poziom cukru wykonuje się przed spróbowaniem
tych pyszności). Wszystkie datki są zbierane z
przeznaczeniem na nasze Hospicjum.
W tle słychać śpiewy. To nasza Scholka
dziecięca z parafii Św. Maksymiliana Kolbe, oraz
zespół Romantic Duo i np. „Skrzypek na dachu”.
Są z nami nasi chorzy i nasze rodziny osierocone!

Oczywiście są też małe zgrzyty. Jeden z
zespołów nie dojechał.
Straż Pożarna przyjechała ciężkim sprzętem, ale nie było żadnego samochodu do pocięcia – nasze karetki choć stare, jeszcze muszą
nam posłużyć. Muszę powiedzieć, że ci nasi
strażacy to niczego sobie!
No, ale pierwsze koty za płoty. Uczymy
się na błędach!
Zaczyna robić się nastrojowo. Blask latarni
odbija się w kropelkach wody w fontannie, pod
namiotami palą się świece, a na scenie słychać
niski zachrypnięty głos aktora Teatru Powszechnego z Radomia pana Wojtka Ługowskiego w
krótkim recitalu. Około godz. 20 na scenie, prosto z koncertu, pojawia się skromna osoba z gitarą. To Antonina Krzysztoń. Oprócz dedykacji dla
pana Stasia, specjalne piosenki dla ks. Marka, dla
naszych lekarzy i wolontariuszy, oraz dla wszystkich mieszkańców Radomia „... bądźcie sobą...”.
Nasz Gość na pamiątkę tego spotkania
otrzymuje akwarelę namalowaną przez jedną z
naszych osób osieroconych.
Co dobre szybko się kończy. Zwijamy namioty i zmęczeni, ale szczęśliwi, wracamy do
domów. Rozchodzimy się z nadzieją, że przeżyliście z nami kilka miłych godzin. Teraz widząc
żółtą karetkę, już nie będziecie patrzeć na nas
z takim przestrachem, bo jesteśmy normalnymi
ludźmi, Waszymi sąsiadami.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do tego, aby ten festyn
mógł się odbyć. No i Chwała Panu!
Do zobaczenia na następnym festynie lub
koncercie.
Wasz korespondent Hospicyjny
Monika Wężyk

O, cześć Ci i chwała,
Miłosierdzie Boże!
Miłosierdzie Boże nie zna granic!
Miłosierdzie Boga to coś najpiękniejszego i
najwznioślejszego;
Pan w swym ogromie Miłosierdzia
Przytuli do serca Swego
każdego grzesznika.
Nawet tego największego, w ogromnym brudzie grzechu
całkowicie zanurzonego...
Byleby tylko ten żałował serdecznie za popełnione w ciągu życia winy
I przeprosił ukochanego Boga
To wówczas taki nieszczęśnik, dzięki ogromnemu Miłosierdziu Bożemu,
dostanie się do Niebiańskiej Krainy,
Do tej Szczęśliwości Wiecznej,
gdzie będzie najszczęśliwszy,
gdzie będzie czuł się wspaniale i zawsze już
bezpiecznie!
To Sekretarka Bożego Miłosierdzia –
święta siostra Faustyna
- w swym znanym na całym świecie
„Dzienniczku”
- nieustannie nam, wszystkim biednym grzesznikom, o tym przypomina;
I tam też wysławia i wielbi niewysłowione
Miłosierdzie Boże,
które jest tak potężne, dobre
i po stokroć łaskawe,
że w każdej, nawet najcięższej chwili,
każdemu z nas pomoże.
Niechaj więc każdy umieści w swym domu
Przepiękny obraz Miłosierdzia Bożego,
Gdzie ukochany Jezus w białej szacie,
Z prawą ręką wzniesioną w geście
błogosławieństwa
a lewą – trzymając na swym Boskim Sercu,
skąd wychodzą szerokie dwa promienie.
Biały – to woda, która zmywa nasze
najcięższe nawet winy
Czerwony zaś – to Chrystusa Krew,
Którą przelał za nas na drzewie
Krzyża Świętego.
Jakiś Ty dobry, Stwórco nasz Jedyny.
Widzisz, człowieku, na Krzyżu w twym domu,
Skręconą z bólu Figurę Chrystusa
Za grzechy ludzkości bestialsko umęczonego;
A wszystko po to, by nas grzesznych zbawić,
By nikogo na świecie bez ratunku nie zostawić.
Zauważ także, ze Jezus Miłosierny
(na tym Obrazie)
Nie stoi w miejscu;
On idzie do Ciebie
Jakby chciał Ci powiedzieć:
- Dziecko! Odmawiaj często Koronkę
do Miłosierdzia Mego
i Nowenną – także czcĳ Mnie!
A we wszystkim pomogę Ci i znajdziesz się
u Mego boku w przecudownym Niebie!
Tylko ZAUFAJ MI całym sercem.
Katarzyna Wilczyńska
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Dzisiaj I Niedziela Miesiąca, w naszej świątyni Niedziela Eucharystyczna. Po każdej Mszy
świętej, zamiast kazania, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Nabożeństwa Różańcowe:
w niedziele o godz. 17.00 – dla wszystkich;
•
w dni powszednie:
•
- dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 16.30;
- dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. W sobotę Różaniec w kaplicy Świętej Rodziny.
Dziś Komitet Budowy przyjmuje indywidualne ofiary na budowę kościoła na Mazowszanach.
Dzisiaj Msza święta w intencji zmarłych, objętych opieką Hospicjum Królowej Apostołów i ich
Rodzin w kaplicy Świętej Rodziny o godz. 10.00.
Msza święta w intencji Rodzin dziś o godz. 16.00 w kaplicy Świętej Rodziny.
W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Okazja do spowiedzi dla dorosłych i młodzieży podczas wszystkich Mszy świętych oraz w piątek od godz. 17.30. Natomiast
dla dzieci w piątek od godz. 16.00.
Wszystkich członków Wspólnot i grup Apostolskich, zapraszamy na Mszę świętą w I Czwartek
Miesiąca, 5 października, o godz. 18.00. Bezpośrednio po niej spotkanie Liderów grup i ich
Opiekunów w salce.
W I Piątek Miesiąca, 6 października, zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Msza święta o godz. 8.00 rozpocznie Czuwanie, które zakończy Msza święta o godz. 24.00.
W przyszłą niedzielę, 8 września, poświęcenie Różańców dzieci klas II-ich, przygotowujących
się do przyjęcia I Komunii świętej, na Mszy świętej o godz. 16.00.

Informacja o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym
Prowadzona przez Księży Jezuitów w Krakowie Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum” organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest lepsze poznanie ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Dodatkowe informacje można
otrzymać, a także składać zgłoszenia uczestnictwa w kursie pod adresem:
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1 30 – 250 Kraków, z dopiskiem: „Kurs Biblijny”.
Organizatorzy kursu proszą o dołączenie do korespondencji koperty z podanym adresem zwrotnym
i naklejonym znaczkiem pocztowym.
Informacje o kursie można znaleźć pod adresem:
http://www.ignatianum.edu.pl/pedagogika/studia podyplomowe kursy
Zgłoszenia uczestnictwa można przesyłać także pocztą elektroniczną na adres:
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl

W MINIONYM
TYGODNIU

Odeszli do Pana:

23. 09. 2006 r. – Józef Mirosław Radulski (l. 66)
23. 09. 2006 r. - Wanda Wróbel (l. 78)
27. 09. 2006 r. – Zofia Genowefa Nosowska (l. 64)
27. 06. 2006. r. – Aniela Mazur (l. 88)
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Ochrzczeni zostali:
Olivier Dawid Montout
Marta Wiktoria Grzeszczyk
Patryk Rybiński
Anna Gębala
Krzysztof Jakub Brenkus
Mateusz Gruszka
Dzieckiem Bożym jestem ja...

Sakrament małżeński zawarli:

Renata Odzimkowska i Krzysztof Matejek
Edyta Jaśkiewicz i Dawid Montout
Małgorzata Siara i Michał Lisowski
Agnieszka Snopczyńska i Michał Runowski
Anna Puszka i Karol Musiałek
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela.

ŻYCZENIA

W 50. rocznicę ślubu Janiny i Tadeusza
w 40. rocznicę ślubu Danuty i Władysława
w 40. rocznicę ślubu Teresy i Kazimierza
w 35. rocznicę ślubu Bogumiły i Andrzeja
w 34. rocznicę ślubu Barbary i Jana
w 18. rocznicę ślubu Beaty i Piotra
w 17. rocznicę ślubu Zofii i Dariusza
w 10. rocznicę ślubu Marzeny i Piotra
w 6. rocznicę ślubu Edyty i Wojciecha
w 75. rocznicę urodzin Janiny
w 70. rocznicę urodzin Ireny
w 60. rocznicę urodzin Henryki
w 55. rocznicę urodzin Ewy
w 18. rocznicę urodzin Luizy
w 18. rocznicę urodzin Łukasza
w 6. rocznicę Antoniny Anny
w 5. rocznicę urodzin Oliwii
w 3. rocznicę urodzin Emilii
łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
cierpliwości, miłości, wszelkich darów Ducha
Świętego i opieki Matki Najświętszej Królowej
Różańca Świętego życzy Redakcja

Jan Paweł II

słowa do Polaków
Miłość Boża stan grzechu może zamienić w stan
łaski i serce nasze uczynić na nowo mieszkaniem
Boga Żywego. Potrzeba tylko naszej odpowiedzi
na Jego miłość. Miłość jest zasadą Bożego
bycia naszych dusz. Miłość jest prawem naszego
trwania w Chrystusie... Niech miłość nasza okaże
swą wewnętrzną prawdę przez czyny. Brońmy
się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem
i językiem, ale czynem i prawdą.
Homilia podczas Mszy świętej w uroczystość
św. Stanisława w kościele św. Stanisława
w Rzymie, 13maja 1979 r.
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