Nasze sprawy
Postulaty Akcji
Katolickiej.
W sobotę 16 czerwca
odbyło się kolejne spotkanie
tworzącego się parafialnego
zespołu Akcji Katolickiej.
Było 12 kandydatów. W dyskusji omawiano
sprawę wychowywania katolików do właściwych postaw podczas Mszy Św. oraz procesji
eucharystycznych.

Kult Najświętszego Sakramentu.
W niedzielę 17 czerwca o godz. 10.30
OO. Karmelici wraz z uczestnikami Mszy Św.
na Górce, przeżyli – mimo deszczu – piękną
procesję do czterech ołtarzy.

Niezwykłe wotum.
W poniedziałek 18 czerwca Ks. Kard.
Franciszek Macharski otrzymał w Urzędzie
Miasta tytuł Honorowego Obywatela Miasta
Wadowic. Parafia nasza z tej okazji ofiarowała
swemu Metropolicie srebrny pierścień jako
znak specjalnych zaślubin naszego Metropolity z miastem papieskim. Ks. Kardynał biskupi

pierścień który otrzymał –
ofiarował jako drogocenne wotum przed obraz cudownej Matki Bożej Wadowickiej.

Niezwykłe plomby.
Specjalistyczna firma podjęła się wypełnienia wżerów naszej marmurowej posadzki.
Następnie ma być wykonana krystalizacja oraz
jej polerowanie. Zrealizowania tych zadań ma
zabezpieczyć posadzkę przed dalszym zniszczeniem oraz nadać jej powabny wygląd. Koszt
tej pracy wyniesie 5 tys. zł.

Srebrny jubileusz.
Nasza bazylika na zakończenie oktaw
Bożego Ciała była świadkiem Mszy Św. srebrnego jubileuszu Ojca Prowincjała Jezuitów O.
Adama Żaka – pochodzącego z bliskich nam
Tomic, oraz Ks. Misjonarza pracującego od
lat w Paragwaju, a mającego liczna rodzinę w
Wadowicach, Ks. Salezjanina Zdzisława Książek. Ad multos annos dla Srebrnych Jubilatów.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W lipcu swój roczek obchodzą:
1. Julia Stanek
2. Sebastian Ignacy Zając
3. Alicja Maria Słaboń
4. Dominik Kołek
5. Jakub Kacper Banaś
6. Marcin Andrzej Tuszer
7. Michał Daniel Drapa
8. Jakub Adam Salepa
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

W każdą drugą niedzielę miesiąca,
na Mszy św. o godzinie 13.15, pragniemy ogarnąć naszą modlitwą dzieci , które
w danym miesiącu obchodzą pierwszą
rocznicę chrztu „roczek„. Podczas Mszy
św. odprawianej w ich intencji udzielimy
dzieciom, ich rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask,
zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE ZDZIEJÓW

PROROKA IZAJASZA
Iz 49, 1-6
Bóg ukształtował Jana na swojego sługę.

APOSTOLSKICH

EWANGELIA:

Dz 13, 22-26
Jan głosił pokutę przed przyjściem Chrystusa .

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.

Łk 1, 57-66. 80 Narodzenie się Jana.

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli,
że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia
przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże
matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał
nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A
natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł
strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i
pytali: «Kimże będzie to dziecię»? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł
i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

R
. EFLEKSJAEWANGELICZNA:
Niedziela dzisiejsza zbiegła się z Uroczystością
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Idąc za słowami Chrystusa, który powiedział, że Jan jest
„największym spośród narodzonych z niewiasty”, Kościół dwukrotnie wspomina w roku liturgicznym osobę Jezusowego poprzednika.
Oprócz dzisiejszej uroczystości wspominamy
także męczeńską śmierć św. Jana Chrzciciela 29
sierpnia. Jan nazwany później Chrzcicielem jest
osobą wyjątkową. Jego narodzeniu towarzy-

Oto słowo Pańskie.

szą cuda. Otrzymuje inne imię niż mężczyźni w
jego rodzinie. Wszystko to podkreśla Jego wyjątkowość. Od samego początku towarzyszy mu
ręka Pańska. A chłopiec wzrastał i wzmacniał się
duchem. Dzisiaj każda matka i ojciec powinien
zapytać Zachariasza i Anny co robić, jak wychowywać syna lub córkę by dziecko wzmacniało
się duchowo. Nie tylko fizycznie, psychicznie,
intelektualnie ale duchowo.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
XII NIEDZIELA ZWYKŁA-24.06.2001 r.

Martyna ZGUDA, córka Stanisława i Beaty
Kasper Kajetan RAPACZ, syn Dariusza i Beaty
Grzegorz RADWAN, syn Marka i Zofii
Aleksandra Ewa GÓRA, córka Arkadiusza i Małgorzaty
Anna Urszula SZELIGA, córka Zbigniewa i Katarzyny
Piotr Sebastian NIEWĘGŁOWSKI, syn Mariusza i Doroty

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA.
1. Wszystkim, którzy przez swą obecność w Procesjach Eucharystycznych dali
świadectwo swojej wierze w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także tym którzy budowali ołtarze,
zwłaszcza Solidarności KSM-owi oraz
Służbie Liturgicznej wyrażamy serdeczne Bóg zapłać. Serdeczne dzięki dla niosących feretrony, chorągwie, oraz baldachim.
2. W niedzielę dzisiejszą dziękujemy
Bogu za szczęśliwie zakończony rok
szkolny i prosimy Go o godne i radosne
przeżycie wakacji przez dzieci i młodzież.
Życzymy utrudzonym nauczycielom oraz
uczniom pełnego wypoczynku. Pamiętajmy, by te wakacje były przeżywane z
Bogiem.
3. W środę, 27 czerwca, jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Msze Św. o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00. Główną
Mszę Św. o godz. 12.00 będą odprawiać
Księża Rodacy. Natomiast na godz. 16.00
zapraszamy w tym dniu chorych i starszych. Matka Boża Nieustającej Pomocy jest wzywana jako Pocieszycielka
strapionych i Uzdrowienie chorych.
4. W środę na Nowennie o godz.
8.30 i 17.30 modlimy się o błogosławieństwo Boże dla uczestników kolonii letnich,
obozów oraz urlopowiczów.
5. W czwartek na godzinę 16.30 zapraszamy na spotkanie członków Honorowej Straży Serca Bożego.
6. W piątek jest Uroczystość Św.
Apostołów Piotra i Pawła. Jest to święto -2-

kościelnie obowiązujące. Msze Św. będziemy odprawiać o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00, 18.00. Ofiara z tego
święta jest przeznaczona na wsparcie dzieł
Stolicy Apostolskiej i przesłana jest do
Watykanu.
7. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła. Do połowy lipca będzie położona polichromia w kaplicy Świętej Rodziny. Koszta malowania tej kaplicy wyniesie 50.000,zł. Bóg zapłać za ofiarne włączenie się
w odnowę naszej bazyliki.
8. Kurs przedmałżeński od przyszłej
dzisiejszej niedzieli o godz. 15.00 w kaplicy domu katolickiego.
9. Na okres wakacji proponujemy następujące pielgrzymki:
a) 17 lipca, wtorek godz. 4.00, Panorama Racławicka – Wrocław, koszt 50 zł.
b) 21 lipca, sobota godz. 6.30, Szczyrzyc, Pasierbiec, Limanowa, koszt 15 zł.
c) 23 lipca, poniedziałek, godz. 4.00,
Kałków - Godów, Święty Krzyż, koszt 40
zł.
d) 27 i 28 lipca, piątek i sobota, godzina 4.00, Stary Sącz, Komańcza, Kalwaria
Pacławska, koszt 70 zł.
10. Święci tego tygodnia: w środę –
wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w sobotę – wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników
Św. Kościoła Rzymskiego.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.:

Modlimy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla
chwały Boga i kościoła powszechnego.
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Zapowiedzi:

Andrzej CZAJKA, syn: Franciszka i Władysławy z d. Wołczyk, zam. Brzezinka
65a i Dominika Iwona KUBERA, córka: Józefa i Zofii z d. Cholewa, zam. Wadowice, ul. Zygmunta Starego 27
Damian Waldemar DYGULSKI, syn: Tadeusza i Teresy z d. Wdowiak, zam.
Stalowa Wola, ul. Staffa 24 i Marta ROGOŻ, córka: Tadeusza i Heleny z d.
Matras, zam. Chocznia, ul. Kościuszki 27
Mariusz Robert SABUDA, syn: Alfreda i Barbary, zam. Wadowice, Os. XX-lecia 16/5 i Sylwia
OGÓREK, córka: Mieczysława i Czesławy z d. Kubasiak, zam. Chocznia, ul. Zawale 43
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszła do wieczności:

Lucyna SKOCZYLAS, ur. 1959 r., zam. Wadowice, ul. Konstytucji 3 Maja
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Pismo Święte

na codzień:

Poniedziałek: Rdz 12, 1-9 * Mt 7, 1-5
Wtorek: Rdz 13, 2. 5-18 * Mt 7, 6. 12-14
Środa: Rdz 15, 1-12. 17-18 * Mt 7, 15-20
Czwartek: Rdz 16, 1-12.15-16 * Mt 7,21-29
Piątek: Dz 12, 1-11; Tm 4, 6-9. 17-18 * Mk 16, 13-19
Sobota: Rdz 18, 1-15 * Mt 8, 5-17
-7-

Intencje mszalne:
Poniedziałek 25 czerwca Doroty, Wilhelma
6.00 Śp. Janina i Franciszek z dziećmi
7.00 Śp. Irena Kałuża
8.00 W int. Alicji i Dominika z prośbą o Boże błog.
Dziękczynno błagalna o światło
Ducha Świętego i pełnienie woli Bożej
12.00 Śp. Mirosław Sediwy
18.00 Śp. Jan Małecki
Wtorek 26 czerwca
Jana, Pawła
6.00 Śp. Mirosław Sediwy
7.00 Śp. Maria Chrapla od Wydziału Karnego
Śp. Tadeusz Woźnica i rodzice
8.00 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Antoni i Salomea Lempart
Środa 27 czerwca
Władysława, Cyryla
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
6.00 Śp. Mirosław Sediwy
6.30 O zdrowie dla Władysława
7.00 Śp. Antoni Nowak w 15 rocz. śm.
Śp. Jan Małecki
8.00 Śp. Ludwik i Apolina Pawlik
12.00 W int. dusz czyśćcowych
16.00 W int. chorych
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intenacjach składanych próśb
i podziekowań
Śp. Władysław
Śp. Irena Kałuża
Dziękczynna w rocz. ślubu Urszuli i Janusza
oraz dla Mateusza w 3 rocz. urodzin
O zdrowie dla Władysławy
Czwartek 28 czerwca Ireneusza, Leona
6.00 Śp. Rozalia Stanek w 2 rocz. śm.
7.00 Śp. Jan Małecki
8.00 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Śp. Mirosław Sediwy
18.00 Śp. Józef, Wiktoria i Rozalia Stanek
-6-

Piątek 29 czerwca Apostołów
Piotra i Pawła
6.00 Śp. Irena Kałuża
7.00 Śp. Stefan Tatar, Maria, Karol i Józef
8.00 Śp. Piotr Bik
10.00 Śp. Roman Dziuba
12.00 Dziękczynno błagalna o światło
Ducha Świętego
i pełnienie woli Bożej
16.00 Śp. Jan Małecki
17.00 Śp. Józef Płonka
18.00 Śp. Jan
Sobota 30 czerwca
Emilii, Lucyny
6.00 Śp. Maria Leon
7.00 W podziękowaniu za 22 rocz. śubu
z prośbą o błog. Boże
7.30 Śp. Józef Płonka
8.00 W int. dusz czyśćcowych
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Mirosław Sediwy
Niedziela 1 lipca
Ottona, Haliny
6.00 W int. dusz czyśćcowych
7.30 Śp. Rozalia i Władysław Wyka
9.00 W int. dusz czyśćcowych
10.30 Śp. Stanisław Płonka w 4 rocz. śm.
12.00 Śp. Leokadia, Marian, Andrzej Dyrcz
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Jan Małecki

Wadowickie Ateny
cząt. Od dzieciństwa Józek wykazywał
wśród rodzeństwa największe zdolności i
ogromną pracowitość. Kiedyś o nim napiszą, że mając 63 lata zmarł z przepracowania. Ten utalentowany chłopak z
Wilamowic do Gimnazjum uczęszczał w
Wadowicach. Wadowice będą miały kolejnego błogosławionego uczęszczającego do tutejszej szkoły. Pierwszym był Ojciec Alfons Mazurek, który do Gimnazjum
wadowickiego chodził dwa lata, natomiast
Józef Bilczewski – to pierwszy błogosławiony abiturient. Maturę zdał w 1880
roku z wyróżnieniem. Należał do pierwszej dziesiątki najlepszych uczniów. Na
świadectwie maturalnym miał stopnie
najwyższej klasy. W ówczesnym języku
pisano: przykładny, celujący, chwalebny.
Ten wadowicki maturzysta, po skończonym Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, mimo
bardzo słabego zdrowia, został wyświęcony na kapłana 6 lipca 1884 roku. Miał
wtedy 24 lata. Krótko był na parafii w
Mogile koło Krakowa. Swoimi wielkimi
zdolnościami zwrócił uwagę profesorów,
a oni poprosili Księcia Kardynała Puznę,
aby skierował go na studia – najpierw do
Wiednia, a później do Rzymu. Zrobił błyskotliwą karierę naukową. Mając 30 lat
już był docentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wkrótce został rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Arcybiskupem lwowskim został mając zaledwie 40 lat. Na tym miejscu przypomnimy sobie, że ks. profesor Karol Wojtyła
został biskupem mając 38 lat. Arcybiskup
Józef Bilczewski był Ordynariuszem

Podczas ostatniej pielgrzymki do
Watykanu – przy wspólnym stole – Ojciec Św. pytał się ile jest szkół średnich
w Wadowicach i jaki prezentują poziom.
Informowaliśmy, że obecnie są to zespoły szkół, w których jest kilka określonych
kierunków nauczania. Jest Zespół Szkół
Mechanicznych w Gorzeniu. Przy ul.
Wojska Polskiego jest Zespół Szkół Zawodowych. Na przeciw wadowickiego
więzienia jest Zespół Szkół Budowlanych.
Przy ul. Mickiewicza jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących. Na Górce Księża
Karmelici prowadzą prywatne męskie
Liceum Ogólnokształcące. Przysłuchujący się tej rozmowie ks. Biskup Dziwisz,
który ma swoje korzenie na Podhalu, a
szkołę średnią kończył w Nowym Targu,
z pewna dozą wyższości mówił, że w tym
mieście w którym zdawał maturę są obecnie cztery licea ogólnokształcące, a innych
szkół średnich Nowy Targ posiada osiem.
Myśmy orzekli, że nie chodzi o ilość, ale o
jakość. Tym bardziej, że Nowy Targ jest
większy od Wadowic o przeszło 10.000
mieszkańców. Pytał się dalej Ojciec Św.
o jakość uczenia w szkołach wadowickich. Dla Niego, Jego liceum wadowickie
stanowiło oazę ogromnej mądrości. Czy
w dalszym ciągu to liceum jest siedliskiem
mądrego kształcenia młodzieży?
Wadowickie liceum może się poszczycić wielkimi uczniami. W ostatnich
tygodniach wiele pisze się o arcybiskupie
Józefie Bilczewskim. Pochodził z niedalekich Wilamowic koło Kęt. Rodzina jego
nie była bogata, ale bardzo bogobojna.
Ojciec Franciszek był stolarzem, a matka
zajęta była wychowaniem dziewięciorga
dzieci, sześciu chłopców i trzech dziew-3-

ciąg dalszy na stronie 4
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lwowskim przez 23 lata. Zmarł na białaczkę gdy miał 63 lata. Niezwykle trudne
pasterzowanie w tej polskiej diecezji położonej na rubieżach wschodniej Rzeczpospolitej.
Dzieciństwo zostało ukształtowane przez pobożny dom wilamowicki, a
młodość kształtowała mądra szkoła wadowicka. Beatyfikacja jego będzie we
Lwowie 26 czerwca 2001 roku. Uczyni
to inny Wielki Uczeń tej samej szkoły
wadowickiej, który maturę będzie zdawał
58 lat później. To już będzie inna epoka.
Tam był zabór austriacki, a 1938 rok to
wolna Polska. Dwudziestolecie wolności
dobiegało jednak końca. Niedługo rozpoczęła się okrutna noc okupacyjna.
Sławne Gimnazjum wadowickie,
którego spuścizną żyje obecne liceum im.
Marcina Wadowity. Na ile mają świadomość nauczyciele i uczniowie wielkości
tych wadowickich Aten? Gaude Mater
Polonia. Ciesz się Matko Polska. Raduj
się rodząc tak wybitnych Synów Ojczyzny i Kościoła.
Skończył się rok szkolny 2001. Za
trud ubogacenia dusz młodego pokolenia
należy się wielka wdzięczność nauczycielom różnego typu szkół. Za otwarcie na
przyjmowanie wiedzy trzeba szanować
ludzi młodych. Ciesz się Matko Polska.
W tym zakończonym roku szkol-

nym do naszej bazyliki – zwłaszcza w
maju i na początku czerwca – przybywało kilka roczników byłych maturzystów,
którzy uczestniczyli w Mszach Św. dziękczynnych za 10, 25, a nawet 50 lat matury. Jest to dla nas duszpasterzy bardzo
radosne przeżycie, gdy składamy Ofiarę
Eucharystyczna dziękczynną wraz z często już dostojnymi Paniami i Panami. Jest
to niewątpliwie charyzmat naszej świątyni i wadowickiego liceum, że po latach
od zdania matury, abiturienci rozpoczynają swoje spotkania koleżeńskie od
uczestnictwa we Mszy Św. Z wielką
wdzięcznością dla Boga i organizatorów
przypatrujemy się tym katolickim postawom. To jest jakiś przyczynek mówiący
o wartości tej szkoły. Z okazji takich Mszy
Św. nieodparcie nasuwają mi się pytania
dlaczego z innych szkół średnich, gdzie
się zdaje maturę – abiturienci nie spotykają się na Mszach Św. w bazylice? Dlaczego nie ma takich zwyczajów w tych
szkołach i u tych maturzystów? Przecież
nasza bazylika chciałaby być bliska każdej szkole średniej w Wadowicach. Nasza Matka Boska Nieustającej Pomocy
zarówno pomaga tej młodzieży, która chodzi do tego, czy innego typu szkoły. Tam
gdzie Matka, tam dom. Do niego chętnie
się powraca, aby odetchnąć atmosferą
serdecznej miłości.
Ks. Proboszcz

Parafialna pielgrzymka śladami świętych
W dniu 19 czerwca br. dzięki inicjatywie Ks. Proboszcza, wyruszyliśmy w kolejną w tym roku pielgrzymkę – śladami
świętych: Brata Alberta i św. Rafała Kalinowskiego.
Pierwszym etapem pielgrzymki był -4-

kościół – sanktuarium św. Brata Alberta
„Ecce Homo” w Krakowie na Prądniku
Czerwonym. Tutaj spoczywają doczesne
szczątki /relikwie/ świętego biedaczyny,
który po burzliwym życiu w młodości, w
wieku dojrzałym osiadł w Krakowie, by

porzuciwszy sztukę dla sztuki, oddać swe
siły w służbie dla najbiedniejszych, stanowiących margines krakowskiej społeczności.
Piękny drewniany wystrój kościółka,
gdzie w głównym ołtarzu dominuje obraz Adama Chmielowskiego /Brata Alberta/ „Ecce Homo” nastraja do refleksji nad życiem tego, który na co dzień
niósł chleb dla „swego brata”. Spotkaliśmy tam na mszy rekolekcyjnej siostry
Albertynki, które opiekują się sanktuarium. W podziemiach znajduje się muzeum poświęcone świętemu i błogosławionej Matce Bernardynie – Marii Jabłońskiej – współzałożycielce, wraz ze
św. Bratem Albertem, Zgromadzenia
Sióstr Albertynek.
Opowieści Siostry Przewodniczki i
film wyświetlony o Świętym uzupełnił
obraz jego postaci i było niejako dopełnieniem poprzedniej pielgrzymki do Zakopanego.
Następnym etapem pielgrzymki była
Czerna k/Krzeszowic, gdzie znajduje się
znane w kraju sanktuarium Matki Bożej
Szkaplerznej, którym opiekują się Ojcowie Karmelici Bosi. Ojciec Dawid przedstawił na wstępie historię klasztoru, jego
burzliwe dzieje i życie świętych, którzy
stąd się wywodzą /św. O. Rafał Kalinowski i bł. O. Maria Alfons Mazurek/.
Podczas koncelebrowanej przez ks.
Prałata Jakuba Gila Mszy św. wraz z:
ks. Kan. Tadeuszem Dyduchem ze Strumian k/Wieliczki – który przyjechał do
sanktuarium wraz z młodzieżą szkolną –
i Ojcem Bartłomiejem Janem Kurzyńcem, Karmelitą Bosym rodem z Targanic, uczestnicy powierzyli swe prośby
Matce Bożej Szkaplerznej i wypraszali

łaski dla swych osobistych i wspólnych intencji.
Po Mszy Św. O. Bartłomiej dał krótki
wykład na temat istoty szkaplerza karmelitańskiego, którego sens sprowadza się do
tego, ażeby „żyć po Bożemu”. Po nawiedzeniu kaplicy św. Rafała na skalistym
zboczu w leśnej scenerii, pielgrzymi odprawili drogę krzyżową. Była to swoista rozmowa z Bogiem, gdzie przy szumie drzew
i spadających kropel deszczu, każdy z nas
otwierał swoje serce i dokonywał rachunku sumienia nad trybem i sensem swojego
ziemskiego bytu.
Ubogaceni udaliśmy się do Paczółtowic,
wioski leżącej niedaleko Czernej, gdzie
zwiedziliśmy najstarszy na ziemi krakowskiej drewniany kościółek p.w. Nawiedzenia NMP. Od pięciu wieków króluje w nim
i darzy łaskami swój lud paczółtowska
Pani, która oczekuje na swą koronację.
Piękny zabytek sakralny klasy”0” w
swym urokliwym wystroju i ciekawej formie architektonicznej, wywarł na uczestnikach niezatarte wyrażenie.
W drodze powrotnej odbył się w autokarze konkurs na najsłodszego pielgrzyma,
którym został Wojtek Kmita, za co otrzymał słoik miodu od księdza proboszcza.
W radosnym nastroju, mimo nie najlepszej pogody, powróciliśmy do miasta Papieża, życząc przy okazji naszemu wielebnemu księdzu prałatowi, z okazji 38 rocznicy święceń kapłańskich, dużo zdrowia,
wytrwałości w posłudze duszpasterskiej w
wielu łask Bożych. Szczęść boże Księże
Prałacie!
Z prośbą o dalsze pielgrzymki
Lucjan Kmita
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