To warto przeczytać
Niedługo minie rok, jak
zaistniała na łamach „Bazyliki” pozycja „To warto
przeczytać”.Prezentowałam
miesięczniki:
„L‘Osserwatore Romano”,
„Miłujcie się”, „List”, „Rodzina Radia Maria”, „List do Pani”, tygodniki: „Niedziela”, „Źródło”, „Gość Niedzielny”.
Po miesięcznikach i tygodnikach czas na
zaprezentowanie dziennika katolickiego,
redagowanego przez świetny zespół profesjonalistów, dziennika na łamach którego wypowiadają się autorytety kościelne
jak o. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec OP, prof. ks. Cz. Bartnik i inni oraz
wielkie autorytety naukowe z prawdziwego zdarzenia.
Wielką troską św. Maksymiliana było
wydawanie codziennej prasy katolickiej.
Tak mówił o pracy wydawniczej „Ze strony społeczeństwa panuje niezrozumienie
tej pracy, a ofiarność okazuje się niedostateczna, by prasę katolicką w Polsce postawić na nogi. Wrogowie Kościoła mają
miliony i miliardy (dolarów np.), a pracownik na niwie katolickiej prasy nie może
wytężyć siły by prace swe doskonalić, bo
musi po prostu walczyć o byt materialny
dla swej prasowej działalności i kolportażu za słaby. Mało jest bowiem takich, którzy by uważali za swój obowiązek rozszerzanie dobrej prasy.” i tak powstała redagowany w Niepokalanowie „Mały
Dziennik”.
Św. Maksymilian na długo przez Soborem Watykańskim II odkrył niezwykłą rolę
środków Społecznego przekazu w dziele

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

ewangelizacji. W soborowym Dekrecie o
środkach społecznego
przekazania myśli „Inter mirifico” napisano: „Niechaj wszyscy
synowie Kościoła starają się jednomyślnie i jednozgodnie o to, by środki przekazu były skuteczne przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czytelników w pełni duchem chrześcijańskim, należ też tworzyć i rozwijać
prawdziwie katolicką prasę, która niech
wychodzi w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię publiczną, zgodną z
prawem naturalnym, nauką i nakazami katolickimi oraz by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać fakty dotyczące
życia Kościoła. Wiernych zaś należy pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej.”
Od
trzech lat mamy w Polsce naprawdę
świetny dziennik. Zupełnie taki, jaki wymarzyłby sobie św. Maksymilian.
Prezentuję „Nasz Dziennik”, doskonała
katolicka codzienna gazeta bez przekłamań, półprawd, manipulacji oraz fałszywego podszywania się pod Kościół z takich co to już Sienkiewicz mówił „ubrał
się diabeł w ornat i ogonem na mszę
dzwoni”. Oprócz rzetelnych wiadomości
polityczno-gospodarczych z kraju i zagranicy, posiada następujące działy: wiara ojców, kultura, człowiek i nauka, reportaże
dla młodych, wiadomości aktualne z Małopolski, Podbeskidzia, Podkarpacia oraz
wiadomości sportowe.
Ciąg dalszy na stronie 7
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA:
Jr 38, 4-6. 8-10
„Bóg czuwa nad Jeremiaszem”

EWANGELIA:

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW:
Hbr 12, 1-4
„Przykład Chrystusa”

„Moje owce słuchają mojego głosu.
Ja znam je, a one idą za Mną.”

Łk 12,49-53 „Wymagania służby Bożej”

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.
Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka
przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Wytrwałość w ucisku, wytrwałość w
czekaniu, w wierności Bogu, w swoistych zawodach jakie są dolą człowieka żyjącego tutaj na ziemi. Św. Paweł
stwierdza: „jeszcze nie opieraliście się
aż do przelewu krwi, walcząc przeciw
grzechowi...” A więc Ewangelia może
dużo kosztować. Bycie chrześcijaninem
może być przygodą niebezpieczną. Za
swą wierność zapłaciło życiem wielu
wyznawców Chrystusa w dwutysiąclet-

niej historii Kościoła. Dziękujmy Bogu,
że my jeszcze nie musimy tak poświadczać naszej wiary. Jednak nie zapomnijmy, że na to musimy być gotowi. Nie
da się bowiem wiary pogodzić ze
wszystkim co nas otacza i co niesie
świat. Nie da się wszystkich zadowolić, gdzieś tam na pewno spotkamy takich, którzy spiszą nas na stratę.
Troszczmy się o to aby Chrystus był z
nas dumny.
Ks Jan J.

Ogłoszenia parafialne
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2001 r.
manuel”.
3. Spotkanie członków Straży Honorowej Serca Bożego w czwartek, 23 sierpnia o godz. 16.30.
4. Serdecznie dziękujemy naszym parafianom, a także gościom, za składane
ofiary przeznaczone na malowanie naszej
świątyni.
5. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie sw. Bernarda, opata i
doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Piusa X, papieża, w środę – wspomnienie najświętszej Maryi Panny, Królowej, w czwartek – wspomnienie św. Róży
z Limy, dziewicy, w piątek Święto św. Bartłomieja, apostoła.

1. Z radością powiadamiamy naszych
parafian, że P. Teresa Nogalowa – przewodnicząca parafialnego zespołu charytatywnego została przez Ojca Świętego
Jana Pawła II odznaczona medalem „Pro
Ecclesia et Pontifice”. Wyróżnionej przez
Ojca Świętego naszej Parafiance serdecznie gratulujemy. W przyszłą niedziele na Mszy Świętej o godz. 9.00 będzie
uroczyste przekazanie odznaczenia papieskiego P. Teresie Nogalowej.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
8.30 i 17.30, dziękujemy Matce Bożej za
troskę macierzyńską nad dziećmi i młodzieżą, a zwłaszcza za owoce tegorocznego II Forum Młodych w Wadowicach
zorganizowanych przez wspólnotę „Em-

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

DWUDNIOWE KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W
LUDŹMIERZU I KRAKOWIE
Kraków: Parafia św. Jana Kantego na
os. Widok, /Bronowice Nowe/, ul. Jabłonkowska 18, terminy: 18-19.08.2001, 2526.08.2001, 1-2.09.2001. Nie ma możliwości noclegu

Ludźmierz: Dom Pielgrzyma, 34-471
Ludźmierz, ul. Tetmajera 67 b. Zgłoszenia telefonicznie lub osobiście w kancelarii: 0...18/26-55-527. Istnieje możliwość
noclegu. Termin: 15-16.09.2001 r.

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Sdz 2, 11-19 * Mt 19, 16-22
Wtorek: Sdz 6, 11-24a * Mt 19, 23-30
Środa: Sdz 9, 6-15 * Mt 20, 1-16a
albo Iz 9, 1-3. 5.6 * Łk 1, 26-38
Czwartek: Sdz 11, 29-39a * Mt 22, 1-14
Piątek: Ap 21, 9b-14 * J 1, 45-51
Sobota: Rt 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17 * Mt 23, 1-12
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skiej, prosząc o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Poznaliśmy historię kościoła i klasztoru Franciszkanów
oraz dzieje cudownego obrazu Matki
Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Kalwaria to miejsce ciszy i doskonałego słuchania Boga w historii. W obecności
Matki Bożej Słuchającej jednoczą się
pielgrzymi z różnych stron kraju i z zagranicy. Opuszczaliśmy Kalwarie, która urzekła nas pięknem i dostojeństwem. To piękno podziwialiśmy dalej,
zwiedzając kościoły w Przemyślu.
Najpierw udaliśmy się do kościoła O.O
Karmelitów Bosych p.w. św. Teresy.
Zachwyciło nas jego wnętrze, przepiękne ołtarze, malowidła na ścianach i
sklepieniu, a przede wszystkim rokokowa ambona w kształcie okrętu. Na
trójmasztowym okręcie umiejscowieni
zostali dwaj apostołowie, wydobywający z jeziora obciążoną rybami sieć.
Ciąg dalszy TO WARTO PRZECZYTAĆ ze str.8

Z działem „Myśl jest bronią” współpracują profesorowie Instytutu Edukacji Narodowej oraz redaktorzy radiowego kursu dziennikarskiego.
Gorąco polecam te wykłady. Głos zabierają ludzie Nauki i Wielkiej Kultury
oddanych całym sercem Polsce w tych

Zapowiedzi:

Odwiedziliśmy również katedrę greko-katolicką, gdzie modliliśmy się o zjednoczenie
chrześcijan. W kościele O.O Franciszkanów
zwrócił naszą uwagę piękny obraz Matki
Bożej Niepokalanej. Byliśmy także w najokazalszej świątyni obrządku łacińskiego
Bazylice Archikatedralnej położonej u stoku
Wzgórza Zamkowego. Spośród szeregu
cennych zabytków znajdujących się w 11
ołtarzach katedry przykuła nasz wzrok alabastrowa figurka Matki Boskiej Jackowej,
umieszczona w polu środkowym bocznego
ołtarza Najświętszej Marii Panny. Odwiedzając kościoły Przemyśla w modlitwach prosiliśmy Boga o błogosławieństwo dla nas, rodzin parafii i Ojczyzny. W drodze powrotnej
śpiewaliśmy pieśni, odmawialiśmy Koronkę
do Miłosierdzia Bożego, różaniec.
Dziękujemy naszemu przewodnikowi duchowemu ks. Prałatowi, że mogliśmy poznać
tyle pięknych miejsc związanych z kultem
Matki Bożej oraz osobę Prymasa Tysiąclecia.
Maria Zadora

naprawdę bardzo trudnych dla naszej Ojczyzny czasie. Szczególnie teraz przed nadchodzącymi wyborami, aby znowu nie sprawdził się porzekadło „głupi Polak po szkodzie”.
Może nie być głupi, jeżeli będzie czytał to,
co mądre i dobre i wyciągał z tego odpowiednie wnioski.
Anna Kotowicz

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Mikołaj ZEGADŁOWICZ, Syn: Adama i Małgorzaty z d. Pabich Zam.
Wadowice, Os. Pod Skarpą 27/11 i Mirosława PANEK Córka: Zygmunta i Zofii z d. Byk, Zam. Wadowice, Os. XX-lecia 11/10
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 20 sierpnia Bernarda, Sobiesława
6.00 Śp. Roman Komendera
7.00 Śp. Barbawa Nawa i mąż Antoni
w 5 rocz. śm.
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
12.00 Śp. Jan Wacławski
18.00 Śp. Adam Radwan
Wtorek 21 sierpnia Kazimiery, Joanny
6.00 Śp. Zofia Bandoła
7.00 Śp. Wiktoria, Henryk i Marian
7.30 Śp. Edward Góral
8.00 Śp. Maria Ziaja
12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Krystyny
18.00 Śp. Adam Radwan
Środa 22 sierpnia Marii, Cezarego
6.00 Śp. Edward Góral
7.00 Śp. Stanisław Kaczmarczyk w 14 rocz. śm.
8.00 Śp. Adam Radwan
12.00 Śp. Roman Komendera
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań
Czwartek 23 sierpnia Róży, Apolinarego
6.00 Śp. Zofia Bandoła
7.00 Śp. Irena Jarzynka
7.30 Śp. Jan i Stefania Byrscy oraz zmarli
z rodziny Byrskich i Ryczków
8.00 Śp. Józef Szczur w 2 rocz. śm.
12.00 Śp. Edward i Stefania Rejnan
Śp. Jan i Maria Kmita
18.00 W intencji kapłanów i zakonników
o wypełnienie serca Duchem
gorliwości i żarem miłości Bożej

Piątek 24 sierpnia Bartłomieja, Jerzego
6.00 Śp. Zofia Bandoła
7.00 Śp. Maria, Józef, Ireneusz Kierpiec
7.30 Śp. Edward Góral
8.00 Śp. Władysława Kosek w 10 rocz. śm.
12.00 O błog. Boże dla Marii i Janusza
w 40 rocz. ślubu oraz dla ich rodzin
18.00 O dar miłości i pokoju w Duchu
Świętym w 10 rocz. ślubu dla Moniki
i Tomasza
Sobota 25 sierpnia Ludwika, Józefa
6.00 Śp. Ludwik i Józefa Zambroń
7.00 Śp. Małgorzata w 1 rocz. śm.
8.00 Śp. Ludwik i Ewa Witek
12.00 Śp. Jan i Maciej
18.00 Śp. Franciszek Fucek
Niedziela 26 sierpnia Marii, Zefiryny
6.00 Śp. Zofia Bandoła
7.30 Śp. Jan Bąk w 6 rocz. śm.
9.00 O błog . Boże i pomoc we wszystkich
potrzebach
10.30 Śp. Ludwika Dębska
12.00 Śp. Michał Jakubik w 7 rocz. śm.
13.15 Śp. Roman Komendera
19.00 Śp. Roman Zięba
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Żywotność Parafii
dobra, które oni tylko wnieść powinni.
Mężczyzna, czy kobieta, dziewczyna lub
chłopak, zdrowy albo chory, wykształcony lub analfabeta – każdy ma swoje miejsce w Kościele. Tylko ta określona osoba
ma możliwość powiększenia dobra, którego inny człowiek nie zrealizuje.
W naszej wadowickiej parafii wciąż nam
chodzi o większe zaangażowanie naszych
parafian. Większe uczestnictwo we
wspólnocie parafialnej ludzi młodych i starszych, wykształconych i niedokształconych.
U nas w grupach parafialnych są przeważnie ludzie wiekowi. Wdzięczni jesteśmy tym parafianom za podejmowanie różnorakich zadań. Z niepokojem oglądamy
się na młodych. Czy sakramentalne słowa, że ja nie mam czasu, że ja się nie nadaje – wszystko wytłumaczą?
Gospodarka, która opiera się tylko na
przestarzałych, zdezelowanych maszynach – ma krótkie nogi. Trzeba wciąż
uświadamiać sobie, że Kościół to „nova
et vetera” (tradycja i nowe czasy).
Patrząc na naszą parafię cieszymy się,
że w niej jest bardzo dużo „vetera”, lecz
nie pokoi nas dość duży brak tego co się
nazywa „nova”.
Zaznajamiamy w dzisiejszym biuletynie
naszych parafian o możliwości udziału w
studium prorodzinnym. Chętnie tym, którzy będą chcieli brać udział w tym studium parafia pokryje koszty dojazdów i
studiowania. Byle tylko chcieli odpowiedni
ludzie służyć później swoją wiedzą parafii.

Parafia jest cząstką Kościoła powszechnego. Św. Paweł porównuje Kościół do ciała ludzkiego. Uczy w swoich
Listach Apostolskich, że tak jak ciało ludzkie składa się z wielu organów, które mają
określoną funkcję i spełniają właściwe
cele – tak w Kościele każdy człowiek
ochrzczony ma do wypełnienia właściwe
sobie zadanie. W ludzkim organizmie –
uczy św. Paweł – jedna część ciała, jeden ludzki organ, współpracuje z innym
dla dobra całego człowieka. Nie można
mieć oczy zwrócone tylko na ludzkie serce, a zapominać o mózgu. Trudno podkreślać tylko role żołądka, a nie pamiętać
o jamie ustnej. Nie wolno mieć na uwadze tylko organy płciowe, a nie pamiętać
o wartości przewodu pokarmowego.
Człowiek jest zdrowy, gdy w ludzkim organizmie jest harmonia. Taki człowiek również jest urodziwy. Monstrualny człowiek
to przerost pewnych części ciała kosztem
innych. I tak można pisać i pisać o współpracy dla dobra człowieka różnych jego
organów.
Św. Paweł uczy, że Kościół rozwija się
na podobieństwo ludzkiego ciała. W takim ujęciu mówi, że Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Harmonia pomiędzy duchownymi i świeckimi. Solidarność
między dziećmi, młodymi, dorosłymi i starszymi. Solidarność w właściwym znaczeniu biblijnym – to znaczy „Jeden drugiego
ciężary noście”. W Kościele są bardzo
ważni wszyscy, którzy do niego należą.
Mają do spełnienia tylko sobie właściwe
zadania. Jeśli tego zadania nie spełnią –
to zabraknie w Kościele i w świecie tego

Ks. Proboszcz
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Studium Wychowania Prorodzinnego
mentu do wglądu; opinię duszpasterza środowiskowego oraz dyrektora szkoły, w
której pracuje, 3 fotografie.
Przyjęcia odbywają się na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej. Podania należy składać od 1 do 22 września. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 29 września od godz. 9.00.
Opłata za dwa semestry wynosi 1.600
zł. Przy składaniu dokumentów – 100 zł.
Nauczyciele mogą starać się o refundację z Kuratorium Oświaty.
Bliższe informacje oraz zapisy: Sekretariat podyplomowego Studium Wychowania Prorodzinnego Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie, ul. Franciszkańska 1, oficyna, III piętro Instytut Bioetyki, pok. 304, tel. W Krakowie 422-4786 lub 422-57-85 wew. 31. Środa 9.0012.00; piątek 14.00-17.00; sobota 9.0013.00.
Informacji udziela również Wydział
Duszpasterstwa Rodzin, ul. Franciszkańska 3, tel. W Krakowie 429-41-13, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.0013.30.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ogłasza zapisy w roku akademickim 2001/2002 na podyplomowe Studium
Wychowania Prorodzinnego. Zadaniem
Studium jest przygotowanie nauczycieli,
katechetów i prelegentów do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia
w rodzinie w szkołach: podstawowych,
gimnazjach i średnich. Studium trwa dwa
semestry, obejmuje ok. 280 godzin zajęć i
jest prowadzone w sposób interdyscyplinarny, co umożliwia ukazanie problematyki rodzinnej i seksualnej w wymiarze
psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym.
Zajęcia odbywają się w piątki w godz.
15.45-19.00 oraz w soboty 9.00-16.00 trzy miesiące. W ramach zajęć przewidziane są wykłady i ćwiczenia. Ubiegający się
o przyjęcie na studium zobowiązani są
przedłożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty: podanie i życiorys, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych /preferowane studia pedagogiczne/ lub dokument wpisu na ostatni rok studiów oraz oryginał wspomnianego doku-

Dwuletnie Studium Teologii Rodziny
Trwa dwa lata, zajęcia obejmują 17 spotkań rocznie w soboty od 9.00-17.00,
mają formę: wykładów, seminariów, ćwiczeń, obowiązkowe są także dwudniowe
rekolekcje /1 raz w roku/, na zakończenie
każdego roku zdaje się egzaminy.
Ukończenie STR zostaje uwieńczone dyplomem mającym możliwość pracy w
duszpasterstwie rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Koszty prowadzenia STR pokrywa się z ofiar pieniężnych słuchaczy.
Ofiara za 1 rok nauki na STR wynosi min.
200 zł. od osoby. Rozpoczęcie zajęć w
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sobotę, 20 października 2001 r. o godz.
10.00 w Kaplicy Ks. Kardynała w Krakowie, ul. Franciszkańska 3. Zapisy przyjmowane są do 30 września 2001 r. w
Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, w godz. urzędowania. Należy
przedłożyć: podanie, krótki życiorys,
świadectwo maturalne ze szkoły i z religii /do wglądu/, skierowanie od swego
Księdza Proboszcza lub duszpasterza z
krótką opinią. Ofiarę za 1 rok należy złożyć przy zapisie.

Wakacyjne
10 sierpnia o godz.4 rano grupa 46 osób
pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jakuba Gila wyruszyła na dwudniową pielgrzymkę do Starego Sącza – Komańczy
– Kalwarii Pacławskiej.
Najpierw udaliśmy się do Tuchowa, gdzie
w kościele Ojców Redemptorystów, przed
cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy Św. prosząc Matkę o szczęśliwe pielgrzymowanie. Później zwiedziliśmy muzeum przyklasztorne, muzeum
sztuki egzotycznej podziwialiśmy szopkę.
Następnym etapem pielgrzymki był Dębowiec k/Jasła – centrum czci Matki
Bożej Saletyńskiej w Polsce, gdzie Księża Misjonarze Saletyni wznieśli pierwszą
w Polsce kaplicę ku czci „Płaczącej Pani”
La Salette. Później dzięki ofiarności pielgrzymów wzniesiono w Dębowcu piękną
świątynię i urządzono podobizną miejsca
objawienia tzw. „Kalwarią Saletyńską”.
Ksiądz misjonarz opowiedział nam historię objawienia Najświętszej Marii Panny
w La Salette oraz historię łaskami słynącej figury Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu. Figura przedstawia Matkę Bożą
Płaczącą w pozycji siedzącej na kamiennym głazie z twarzą ukrytą w dłoniach i
pochyloną do przodu. Wyraz jej twarzy
jest spokojny, ale smutny i pełen zatroskania. W skupieniu modliliśmy się do
„Płaczącej Pani”, powierzając jej swoje
prośby i troski. Potem poszliśmy na plac
sanktuaryjny Kalwarii Saletyńskiej, przedstawiający trzy fazy objawienia w La Salette, gdzie odmówiliśmy Anioł Pański.
Dębowiec to szczególne miejsce, gdzie
promieniuje obecność Matki Bożej pocią-

pielgrzymowanie
gającej wszystkich do siebie. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński, będąc w Dębowcu w 1972 roku podczas uroczystości odpustowych powiedział: „ Nazwano Dębowiec miejscem, gdzie uczymy
się ducha pokuty, który spłynął tutaj z życzeń wypowiedzianych dzieciom przez
Matkę Najświętszą. To szczególne miejsce opuściliśmy ubogaceni duchowo, udając się w dalszą wędrówkę
Dukla – miejsce związane z Franciszkaninem św. Janem z Dukli, którego kanonizował Jan Paweł II 10 VI 1997. W kościele podziwialiśmy przepiękne malowidła
ukazujące życie i działalność Świętego.
Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy w
pierwszym dniu pielgrzymki to Komańcza
w Bieszczadach, tam w klasztorze S.S.
Nazaretanek w latach 1955 – 1956 internowany był Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. W kaplicy, w której w czasie internowania odprawiał Msze Święte i modlił się zaśpiewaliśmy pieśni – „ Boże coś
Polskę” i „My chcemy Boga”.Siostra Nazaretanka zapoznała nas z historią klasztoru i pobytu Kardynała Wyszyńskiego, pokazała pamiątki związane z Jego osobą.
Wieczorem dotarliśmy do Kalwarii Pacławskiej położonej na Pogórzu Przemyskim, z daleka widać było wysokie wieże
strzelające w góry. Na szczycie góry wznosi się Sanktuarium z klasztorem, a za rzeką Cedron widnieje Góra Oliwna. Wśród
lasów rozsiane są kalwaryjskie kaplice.
Rano w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy Św., modliliśmy się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryj-5-

ciąg dalszy na stronie 7

