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Nasze sprawy

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA JEREMIASZA:
 Jr 20, 7-9

Rozumna służba BożaProrok poddany próbie

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie
nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli,

czym jest nadzieja naszego powołania.EWANGELIA:
Mt 16, 21-27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Rz 12, 1-2

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Oto Słowo Pańskie.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić mu wyrzu-
ty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił
się i rzekł do Piotra: „Zejdź mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o
tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choć-
by cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian
za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z
aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

Szymonie Piotrze, musiało cię to dotknąć
do żywego. Dopiero co zostałeś nazwany
Skałą, a już, w następnym momencie, ostro
skarcony za to, że nie zrozumiałeś słów
swego Pana. Ale Jezus nie zrezygnował

ani z ciebie, ani z innych uczniów. Wyja-
śnił o co Mu chodzi i o co musi wam cho-
dzić, jeśli chcecie Go naśladować. Z całą
jasnością i dobitnością, ale i z całą miło-
ścią i z całym szacunkiem. Nie cofnął jed-
nak danej obietnicy, że na tobie zbuduje

Władze dekanatu
Nasza parafia należy do

dekanatu Wadowice-Pół-
noc. W ostatnim czasie ks.
Kardynał powołał na okres

pięcioletniej kadencji ks. Proboszcza z
Frydrychowic na naszego dziekana, na-
tomiast ks. Proboszcza z Choczni na vice-
dziekana. Naszej dekanalnej władzy wy-
rażamy szacunek oraz życzymy prężnej
animacji duszpasterskiej naszego dekana-
tu.

Pielgrzymowanie
24 i 25 sierpnia pielgrzymowaliśmy do

Gniezna i Lichenia. Po drodze zahaczyli-
śmy o Lednicę, Kalisz oraz Charupię
Małą. Spotkaliśmy w tym czasie dwie piel-
grzymki z Wadowic.

Niezwykła fantazja
Pielgrzymka do Lichenia przekonała nas,

że ks. Eugeniusz Makulski – twórca Li-
chenia – ma wciąż nowe plany rozbudo-
wy. Według myśli ks. Eugeniusza Licheń
ma być duchowym kombinatem dla Pol-
ski i Europy. Ależ ten kapłan – szary ma-
rianin – jest szaleńcem Matki Bożej Bo-
lesnej Królowej Polski z Lichenia.

Puste pole
Nad jeziorem lednickim stoi tylko żela-

zna brama w kształcie ryby. Na razie jest
ona bardzo samotna. Ojciec Jan Góra –
dominikanin – snuje plany, iż tam w ciągu

Szkoła ma imię
Słyszymy, że Zespół Szkół przy ul.

Wojska Polskiego zdecydowało się nosić
imię ks. Tischnera. Gratulujemy Dyrek-
cji, oraz Radzie Pedagogicznej wyboru.
Oby sprostać odpowiedzialności o godne
noszenie tego imienia. Z dużą radością i
satysfakcją przyjąłem zapowiedź
ochrzczenia szkoły tym nazwiskiem, m.in.
także dlatego, że śp. ks. Tischner był
współkolegą, z tego samego roku akade-
mickiego, co długoletni katecheta tej szko-
ły – ks. prałat Zdzisław Kałwa

Pomoc powodzianom
W niedzielę 25

sierpnia zebrali-
śmy na pomoc
ofiarom powodzi
w Czechach
sumę 6.783 zł.
Powyższe pieniądze przekazaliśmy Cari-
tas Archidiecezji Krakowskiej, która na-
szą ofiarę przekaże Caritas Czech. Skła-
damy serdeczne Bóg zapłać tym, którzy
swoją ofiarą wsparli zniszczone przez
żywioł rodziny czeskie.

najbliższych lat po-
wstanie wielki ośrodek,
w którym będzie religij-
nie pogłębiał naszą
młodzież. Cóż to za niezwykły tempera-
ment!
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Jednym
zdaniem!!!

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 1.09.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

swój Kościół. To właśnie dodaje mi od-
wagi. Może się zdarzyć, że pobłądzę, że
upadnę, że czegoś nie zrozumiem. Mogę
mieć jednak nadzieję, że Jezus nie zrezy-
gnuje tak szybko ze mnie, że mnie nie
pozostawi samemu sobie. Jeśli przyjmę

słowa krytyki, jeśli postaram się właści-
wie zrozumieć Jego słowa, mogę liczyć,
że i Jezus nie przestanie na mnie liczyć i
na mnie budować. Mam zatem szansę
uczyć się na moich błędach i wzrastać.
Tak jak ty. Klaus Metzger-Beck

Kiedy biorę tylko to, co daje świat,
nie mogę przyjąć krzyża.

Kiedy zaś nie mogę przyjąć krzyża,
zostanę pozbawiony tego,

czego świat nie jest mi w stanie dać -
mnie samego.

1. Od dzisiejszej niedzieli, wieczorną
mszę św. w niedziele i święta sprawuje-
my o godz. 18.00, natomiast Nieszpory o
godz. 17.30.

2. Jutro, na rozpoczęcie roku szkol-
nego, zapraszamy na msze święte:
o godz. 8.00 – Zespół Szkół Budowla-
nych o godz.  9.00 – Liceum Ogólnoksztł-
cące, oraz Zespół Szkół Zawodowych
przy ul. Wojska Polskiego,  o godz.  11.00
– Szkoła Podstawowa nr 4, o godz.  16.30
– Szkoła Podstawowa nr 2, natomiast
Gimnazjum nr 2 zapraszamy w piątek na
godz. 16.30

3.  Przez cały rok szkolny, w niedzie-
le i święta, zapraszamy młodzież na mszę
św. o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz.
12.00.  W kaplicy Domu Parafialnego, w
każdą niedzielę o godz. 11.30, odprawia-
my mszę św. dla małych dzieci wraz z
rodzicami

4. Z okazji 63 rocznicy wybuchu II
wojny światowej, we wtorek o godz.
10.00, odprawimy mszę świętą za ofiary
wojen - w obronie wolnej Polski, jak rów-
nież o pomyślny rozwój Ojczyzny.

5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się do Matki Bożej o bło-
gosławione owoce nowego roku szkolne-
go dla dzieci, młodzieży, rodziców, na-
uczycieli i wychowawców.

6. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
na rozpoczęcie roku szkolnego w tym ty-
godniu przystąpiła do spowiedzi i Komunii
Św.. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystać
z sakramentu pokuty w pierwszy piątek.
Większa ilość kapłanów w tym dniu spo-
wiada od 6.00 do 8.30 oraz po południu
od 16.00 do 18.30. Msza Święta dla dzie-
ci będzie o godz. 16.30.

7. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na
pomoc ofiarom powodzi z Czech sumę
6783 zł. Z Kaplicy Sióstr Nazaretanek
przekazano na ten cel sumę 665 zł. Ofia-
rodawcom serdeczne Bóg zapłać.

8. W przyszłą niedzielę odbywa się w
Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka ro-
dzin naszej archidiecezji. Wyjazd o godz.
8.00. Koszt przejazdu 5 zł. Są wolne miej-
sca.

9. W drugie niedziele każdego miesią-
ca, na Mszy św. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą roczek.

10. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła, w sobotę –
wspomnienie św. Melchiora Grodzieckie-
go, kapłana i męczennika.

Wiktoria ROMAŃSKA
Dariusz Arkadiusz CHMIEL
Robert Łukasz PIETRASZEK
Andrzej Marian TŁOMAK
Piotr Mirosław TŁOMAK

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15,  pragniemy ogarnąć na-
szą 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.

We wrześniu swój Roczek obchodzą:

Rodziców prosimy o zgłoszenie
dzieci najpóźniej do Mszy św. w

zakrystii lub kancelarii.

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

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Grzegorz KŁAPUT s. Kazimierza i Michaliny  z d. Mikołajek zam.
Wadowice, Os. Piastowskie 7 i Karina Anna CZECHOWICZ c.
Stanisława i Marii z d. Górna zam. Wadowice, ul. Teatralna 1

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Maciej BUCKI s. Antoniego i Heleny z d. Malczyk zam. Wadowice,
ul. M.Wadowity 14b i Elżbieta Agnieszka WARCHAŁ c. Ryszarda
i Małgorzaty z d. Hudziak zam. Łękawica 297

Poniedziałek: 1 Kor 2, 1-5   *   Łk 4, 16-30
Wtorek: 1 Kor 2, 10b-16   *   Łk 4, 31-37
Środa: 1 Kor 3, 1-9   *   Łk 4, 38-44
Czwartek: 1 Kor 3, 18-23   *   Łk 5, 1-11
Piątek: 1 Kor 4, 1-5   *   Łk 5, 33-39
Sobota: 1 Kor 4, 6-15   *   Łk 6, 1-5

Pismo święte na codzień:

Włodzimierz Władysław KONIK, ur. 1918 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia

/-/ Ks. Jakub Gil
Proboszcz
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Intencje mszalne:

Poniedziałek 2 września  Seweryna, Stefana
  6.00 Śp. Stanisław Folga
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Dziekczynna z prośbą o zdrowie

i błog. Boże dla wuka Michała
  7.30 Śp. Anna i Stefan Adamczyk

oraz ich dzieci Zofia i Józef
  8.00 Śp. Janusz Wojtas
11.00 Śp. Stefan Drobczyk, Stefan syn
12.00 Śp. Helena Kajdas, rodzice i brat ks. Stefan
18.00 Śp. Tadeusz Pawlik

Wtorek 3 września  Doroty, Izabeli
  6.00 Śp. Zofia Kowalczyk
  6.30 Śp. Stanisława
  7.00 Śp. Tadeusz Pawlik

Śp. Józef Kowalski w 10 rocz. śm.
  7.30 Śp. Jan Bucki
  8.00 Śp. Magdalena Marek
10.00 Za Ojczyznę w 63 rocz. wybuchu wojny

i za ofiary wojny
12.00 Śp. Zofia i Konstanty Gieruszczak
18.00 Śp. Anna Michałek w 9 rocz. śm.

Środa 4 września  Rozalii. Idy
  6.00 Śp. Jan Bucki
  6.30 Śp. Stanisława
  7.00 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.30 Śp. Stefan Bernacik
  8.00 Śp. Janusz Wojtas
12.00 Śp. Edmund Włodarczyk i zm. z rodziny

Żurków, Andrzej, Antonina, Józef i Wiktoria
Nowenna do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 5 września  Teodora, Doroty
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Jan Bucki
  7.30 Śp. Regina Berek
  8.00 Śp. Janusz Wojtas
12.00 Śp. Honorata w rocz. śm.

oraz Jan i Stanisław - synowie
18.00 Śp. Tadeusz Pawlik

Piątek 6 września  Beaty, Eugeniusza
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Jan Bucki
  7.30 Śp. Kazimiera Bizoń w 5 rocz. śm.
  8.00 Śp. Janusz Wojtas

Dziękczynna za wizytę Ojca Św.
w naszej Ojczyźnie

12.00 Śp. Tadeusz Westwalewicz w 30 rocz. śm.
18.00 Śp. Tadeusz Popowicz w 26 rocz. śm.

Sobota 7 września  Marka, Stefana
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Tadeusz Pawlik
  7.30 Dziękczynno-błagalna w 25 rocz.

ślubu Bożeny i Stanisława
  8.00 Śp. Emilia Kotowiecka
12.00 Śp. Jan Bucki
17.00 W intencjach Ojca Świętego, za

kapłanów i Radio Maryja
18. 00 Śp. Magdalena Marek

Niedziela 8 września  Marii, Radosława
  6.00 Śp. Stanisława
  7.30 Śp. Jan Choczyński
  9.00 Śp. Wiesław i Jan Gurdek
10.30 Śp. Zofia i Franciszek Karoń
12.00 Śp. Władysław Ryłko w 1 rocz. śm.
13.15 roczki

Śp. Emilia Kotowiecka
19.00 Śp. Tadeusz Pawlik

W tym roku odbyliśmy trzykrotną piel-
grzymkę tzw. „ Śladami ks. Tischnera”.
Nawiedzaliśmy stare kościoły Podhala –
zwłaszcza w Nowym Targu, Łopusznej i
Dębnie. Zawsze odwiedzaliśmy mogiłę śp.
ks. Tischnera na cmentarzu w Łopusznej.
Jego grobowiec wyróżnia się granitową
płytą, na środku której wznosi
się niby górski grzbiet. Obok
stoi duży drewniany krzyż, a
pod nim rzeźba frasobliwego
Chrystusa.

Uczestnicząc w tych piel-
grzymkach staramy się odkry-
wać bogactwo osobowości
Zmarłego, a także Jego filozo-
ficzną spuściznę.

Podczas ostatniej naszej wę-
drówki „Śladami góralskiego fi-
lozofa” zafascynował nas Jego niezwy-
kły talent w przekazywaniu wiedzy. Po-
siadał rozległą i głęboką mądrość filozo-
ficzną. Dużo pisał. Zwłaszcza Bóg obda-
rzył Go umiejętnością przekazywania wie-
dzy. Miał dar bardzo ciekawego mówie-
nia. Jego wykłady zawsze cieszyły się
wielką frekwencją słuchaczy. Brzydził się
nudą wykładową i beznadziejnym ględze-
niem. Na wykładach był jak górski potok,
którego czyste wody mknąc żywiołowo
pośród kamieni – z hukiem spadają od
czasu do czasu z wielką kaskadą tworząc
górskie wodospady. Mowie ks. Tischne-
ra towarzyszyła często kaskada śmiechu
słuchaczy. Trudną wiedzę filozoficzną
przekazywał słuchaczom z humorem, a
często z rozbawieniem. To był charyzmat
profesorski ks. Tischnera.

Rozpoczyna się rok szkolny. Klasy wy-
pełniają się uczniami i nauczycielami.

Charyzmat śp. ks. Józefa Tischnera
Dziećmi i młodzieżą. Uczniowie bardziej
lub mniej chcą się uczyć. Pragną pogłę-
bić swą wiedzę.

Wielką tajemnicą poszczególnych na-
uczycieli jest umiejętność ciekawego prze-
kazania swego przedmiotu. Ciekawe i ra-
dosne lekcje. Chce się na nie chodzić i w

nich brać udział. Przy grobie śp.
ks. Tischnera modliłem się o Jego
dar przekazywania wiedzy dla
nauczycieli. Tischnerowski cha-
ryzmat uczenia. Przekazywana
wiedza z humorem, pogodą du-
cha. Z wielkim umiłowaniem i
przedmiotu i ucznia. Nauczyciel
ceniący wartość i piękno swego
przedmiotu oraz godność słucha-
jącego. O taki charyzmat modlę
się do Jedynego Nauczyciela –

Jezusa Chrystusa na początku roku szkol-
nego dla naszych kochanych nauczycieli.

W najbliższych dniach wejdą do sal lek-
cyjnych i będą uczyć. Oby z wielkim po-
żytkiem, a także i radością.

Miał też śp. ks. Tischner inny pedago-
giczny talent: Wiedział, co trzeba powie-
dzieć. Komu to powiedzieć. Jak powie-
dzieć. Ta postawa zjednywała mu wielu
przyjaciół, choć nie obeszło się i bez tych,
którzy Go nie rozumieli, a nawet byli Mu
wrodzy. Charyzmat kontaktowania się z
człowiekiem. Jakże on jest potrzebny tym,
którzy kształcą i wychowują.

U początku roku szkolnego, przy gro-
bie, który kryje doczesne szczątki ks. prof.
Tischnera, modliłem się o ten wielki dar
dla naszych drogich nauczycieli. I tych,
co stają się wychowawcami poszczegól-

(ciąg dalszy na str. 4)
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nych klas, jak również tych poszczegól-
nych nauczycieli, którzy uczą młodzież
określonego przedmiotu.

Iść śladami ks. Tischnera – charyzma-
tycznego Profesora – to również zastana-
wiać się nad solidarnością, czyli współod-
powiedzialnością. Jak to z tą wielką war- Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3) tością jest w szkole, w domu, w kościele.
Jeden drugiego brzemiona noście, tzn. je-
stem współodpowiedzialny za drugiego,
poczuwam się do solidarności z nim. Na-
uczyciel z nauczycielem. Rodzic z klaso-
wym wychowawcą. Kapłan czy siostra
zakonna ze szkołą i domem.

Pielgrzymujemy do Matki Boskiej Jaworzyńskiej -
Królowej Tatr

8 sierpnia wyruszyła nasza pielgrzym-
ka do jedynego w swoim rodzaju miejsca
w Tatrach, na Rusinową polanę do Królo-
wej Tatr.

W drodze do Zakopanego zatrzymaliśmy
się przy przydrożnym kościółku Świętego
Krzyża z 1757 roku; oglądamy go tylko z
zewnątrz, słuchamy legendy o jego powsta-
niu. Jedziemy dalej, szosa osiąga wyso-
kość 810m, niemal równą Zakopanemu,
stąd odsłania się piękny widok na Podha-
le i Tatry, dziś wszystko spowiła mgła gę-
sta jak mleko, ale to też ma swój urok.

Dojeżdżamy do parkingu przy początku
szlaku, skąd leśną, po deszczu błotnistą
drogą, łagodnie idziemy w górę, postępu-
jąc dawnym pasterskim szlakiem na Ru-
sinową Polanę. Mży deszczyk, ale to nam
nie przeszkadza. Po godzinnej wędrówce
jesteśmy na miejscu, ale zamiast najpięk-
niejszej panoramy Tatr Wysokich – mgła,
która skutecznie przesłoniła wszelkie wi-
doki, góry zniknęły za nieprzejrzaną zasło-
ną. Na polanie widać za to mały kierdel
pasących się owiec i bacówkę, w której
góralka w stroju regionalnym zachwala
oscypki, bundz. Ks. Proboszcz, jak „do-
bry pasterz” częstuje wszystkich bundzem.

Po krótkim odpoczynku w tej niezwy-

kłej scenerii kierujemy się do Wiktorówek,
do Królowej Tatr. W drewnianej kaplicz-
ce, pośród tatrzańskich smreków, „gaz-
duje” od lat Maryja, zwana tu Matką
Boską Jaworzyńską lub Królową Tatr.
Przez cały rok zaprasza wędrujących w
pobliżu turystów, by wstąpili do jej małej
„bacówki”, stojącej otworem dla każde-
go przechodzącego. My tez tam wstępu-
jemy. Dziś św. Dominika, uczestniczymy
we mszy św. koncelebrowanej przez
O.O. Dominikanów /w 1975 r. ówcze-
sny ks. kardynał Karol Wojtyła powie-
rzył Dominikanom opiekę nad Wiktorów-
ką, powołując do życia placówkę dusz-
pasterstwa turystycznego w Tatrach/.

Modlimy się przed niewielką drewnia-
ną figurą Królowej Tatr, prosząc o oto-
czenie nas swą opieką, tak jak mówią o
tym słowa pieśni Jacka Frejlaka: Prze-
wodnikiem i kompasem Maryjo bądź nam

zawsze w życiu naszym Mary-
jo. Płaszczem łaski z gwiazd
utkanym, okryj dzieci Twe wy-
brane. Wzwyż się pnące w
skalne ściany, Maryjo.

Opuszczamy maryjne
Sanktuarium, do którego la-
tem, jak i zimą często przy-
chodził kardynał Karol
Wojtyła, gdzie modlił się
przed obliczem Pani Tatr.

Pełni wrażeń schodzimy
wśród bogactwa otaczają-
cej nas przyrody do Zazad-
ni, aby stamtąd autokarem
pielgrzymować dalej.

Kolejne miejsce na na-
szym szlaku to kaplica pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa na
Jaszczurówce, jeden z najpiękniejszych
pomników sztuki i styli zakopiańskiego
w Polsce, projektował ją Stanisław Wit-
kiewicz. Wybudowana w latach 1904-
08, drewniana, ulokowana na kamiennej
podmurówce, bogato zdobiona z ze-
wnątrz, ma pełne prostoty wnętrze. Oł-
tarz główny swoją konstrukcją przypo-
mina chatę góralską. Po obu stronach są
kolorowe witraże: Orzeł Polski i Matka
Boska Częstochowska oraz Pogoń Li-
tewska i Matka Boska Ostrobramska.
W kaplicy znajdują się dwa boczne ołta-
rze: Matki Bożej i św. Józefa, na ścia-
nach wiszą stacje Drogi Krzyżowej na-
malowane na szkle.

W tej niewielkiej kaplicy głośno roz-
brzmiewały słowa naszej modlitwy – pie-
śni do Boga i Jego Matki.

Drogą przez Jaszczurówkę, Cyrhle kie-
rujemy się w stronę centrum Zakopane-
go, później na Krzeptówki.

W Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej modlimy się o szczę-
śliwą pielgrzymkę Ojca Świę-
tego do naszej Ojczyzny. Od-
mawiamy Koronkę do Miło-
sierdzia Bożego, śpiewamy
pieśni.

Mamy wielkie szczęście,
w Sanktuarium spotykamy
się z założycielem i dyrek-
torem Radia Maryja o. Ta-
deuszem Rydzykiem oraz
ks. Mirosławem Drozdkiem
– kustoszem Sanktuarium.

O. Tadeusz Rydzyk w
bezpośredniej rozmowie z
nami dzieli się uwagami na
temat pracy w Radiu Ma-

ryja, dziękuje za modlitwę. Wspólnie śpie-
wamy pieśni, a później otrzymujemy bło-
gosławieństwo. Podniesieni na duchu
opuszczamy Sanktuarium i Zakopane. Z
okien autokaru podziwiamy szczyty Tatr,
które częściowo wyłoniły się z mgły.

W drodze powrotnej ksiądz Proboszcz
dzieli się swoimi refleksjami z dzisiejszej
pielgrzymki.

Kończy się kolejna pielgrzymka na Pod-
hale w Tatry, każda z nich wnosi w nasze
serca coś innego.

Pozwolę sobie przytoczyć słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II: „Polskim wier-
chom zawdzięczam wiele dobrych chwil w
moim życiu, w kształtowaniu mojego sto-
sunku do przyrody, do ludzi , do Boga”;
„Góry są wyzwaniem, prowokują istotę
ludzką do wysiłku, do przezwyciężania sa-
mego siebie. Są zachętą, by wznosić się
coraz wyżej. Ku Stwórcy”.

Maria Zadora


