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Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.

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

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
IZAJASZA:
 Iz 55, 6-9

Moim życiem jest ChrystusMyśli moje nie są myślami waszymi

Otwórz. Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

EWANGELIA:
Mt 20, 1-16a    Przypowieść o robotnikach w winnicy

Flp 1, 20c - 24. 27a

Oto Słowo Pańskie.

Nasze sprawy

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podob-
ne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do
swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczyn-
nie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczy-
nił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich:
„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie na-
jął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel
winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od
ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali
po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jed-
ną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spieko-
ty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać
tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym
okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatni-
mi»

W dniach  od 28 sierpnia
do 1 września w Wadowi-
cach natknąć się można
było na młodych ludzi za-

chęcających do odwiedzenia „Namiotu
Dobrej Nowiny”. Namiot  został rozbity
przez przedstawicieli Zielonoświątkow-
ców (Pentekostaliści), którzy próbowali
zachęcić mieszkańców naszego miasta do
uczestnictwa w ich spotkaniach. To już
nie pierwszy raz; byli tu miedzy innymi w
dniu urodzin papieża, rocznicy wybrania
go na Stolicę Piotrową .Podczas swych
wizyt rozdawali rożne materiały dotyczą-
ce ich religii, na przykład książkę „Wielki
bój”(w której między innymi atakowany
jest papież- nie uznawany przez Zielono-
świątkowców).

Tym razem akcja skierowana była głów-
nie do młodych ludzi: podczas przedsta-
wień organizowanych na rynku rozdawa-
no ulotki, a  plakaty informowały  o miej-
scu rozbicia Namiotu.

Kościół Zielonoświątkowy  istnieje od
1901 roku,  wywodzi się z Odnowy w Du-
chu Świętym i jest amerykańskim odła-
mem  Kościoła  Protestanckiego.

Swoją naukę opiera głownie na treści
Pisma Świętego.  Pentekostaliści wyzna-
ją wiarę w Trójcę  Świętą, Zmartwych-
wstanie Chrystusa, uzdrowienie chorych
przez Ducha Świętego oraz twierdzą,  że
otrzymali dar mówienia językami. Pozor-

Grzegorz Sporek
Nikodem Świdergał
Wojciech Zagórski

nie więc, ich wiara nie
różni się znacznie od
nauki Kościoła Rzym-
skokatolickiego, dlate-
go też często zdezorientowani  młodzi lu-
dzie,  nie posiadający wystarczającej wie-
dzy religijnej, dają się namówić na udział
w spotkaniach, nie widząc w tym nic złe-
go. Dopiero tam okazuje się jak znaczą-
co inna jest nauka zielonoświątkowa od
katolickiej, najbardziej rażące różnice to:
nie uznawanie większości dogmatów
Kościoła Katolickiego dotyczących
Najświętszej Maryji Panny; odrzuca-
nie hierarchii katolickiej , prymatu
papieża i sakramentu pokuty. Ponad-
to nie wierzą w materialną obecność Je-
zusa w Eucharystii, a katolicki chrzest nie-
mowląt zastępują „ofiarowaniem Panu”.

 Zbliżająca się rocznica wyboru Karo-
la Wojtyły na Stolice Piotrową będzie
dobrą okazją dla ich ruchu do kolejnych
ataków na papieża. Pamiętajmy o apo-
stolskim pouczeniu św. Pawła:

 „Nadziwić się nie mogę, że tak szybko
chcieliście od Tego, który was łaską Chry-
stusa powołał, przejść do innej Ewange-
lii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tyl-
ko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was
zamęt i  którzy chcieliby przekręcić Ewan-
gelię Chrystusową.’’ ( Ga 1, 6-7)

„Uwaga - sekty”
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.09.2002 r.
Ogłoszenia parafialne

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan J.

(ciąg dalszy ze str. 5)

Czytając dzisiejszą Ewangelię ciśnie się
na myśl jedno pytanie. Czy Bóg nie zrów-
na kiedyś w dniu zapłaty wszystkich lu-
dzi ze sobą. Co wtedy stanie się z tymi,
którzy tak długo pracowali, czy nie będą
mieć słusznych pretensji, że zostali zrów-
nani z robotnikami ostatniej godziny. W
dobie bezrobocia, ten kto nie ma pracy, a
autentycznie jej szuka bo chce pracować,
doskonale wie jakim wielkim ciężarem i
upokorzeniem jest jej brak. Ten zaś, któ-
ry od zarania swej młodości pracuje i an-
gażuje się zdaje sobie sprawę jak przez

swój trud wiele otrzymuje. Inaczej kosz-
tuje  zarobiony pieniądz w łatwy sposób a
inaczej w mozole. Praca daje człowieko-
wi wiele dóbr, nie tylko środki na utrzy-
manie. Jest także źródłem nieustannej
przemiany człowieka i jego wewnętrzne-
go rozwoju. Przez pracę pobłogosławio-
ną przez Boga doskonalimy się coraz bar-
dziej osiągając pełnię człowieczeństwa.
Nie ma sensu szemrać i stawiać pytań.
Bóg każdemu z nas proponuje pracę zwią-
zaną z budowaniem Jego Królestwa. Nie
ociągajmy się abyśmy kiedyś smakowali
godnie jej owoców.

Szymon Wiktor SZOSTEK, syn Grzegorza i Grażyny
Natalia Monika SALEPA, córka Marcina i Moniki
Julita Małgorzata WĄDOLNY, córka Pawła i Marty
Julia Iwona BZOWSKA, córka Rafała i Iwony
Dawid Piotr KOWALÓWKA, syn Piotra i Doroty
Karolina Maria KRUSZECKA, córka Marka i Renaty
Konrad Karol LASEK, syn Mirosława i Agaty

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Chrzty:

wiamy Drogę Krzyżową, przy każdej sta-
cji słuchamy pięknych rozważań nasze-
go duchownego przewodnika ks. Prałata
Jakuba Gila.

Na trasie naszego pielgrzymowania
znalazło się Sanktuarium Matki Bożej w
Charłupi Małej. W kościele znajduje się
wizerunek Najświętszej Maryi Panny,
czczony w parafii od początku XVII wie-
ku. Ksiądz proboszcz tamtejszej parafii
bardzo ciekawie przedstawił nam histo-
rię kościoła, obrazu, opowiadał o cudow-
nych zdarzeniach, doznawanych łask.
Otoczony czcią obraz przedstawia Ma-
donnę z Dzieciątkiem. Maryja w prawej
ręce trzyma berło, a lewą podtrzymuje
Dziecię. Na prawym ramieniu Maryi wi-
dać jasną ośmioramienną gwiazdę. Ma-
ryja ma sukienkę koloru wiśniowego i
okryta jest płaszczem niebiesko-zielonka-
wym. Jezus prawą rączką błogosławi, a
w lewej trzyma książeczkę. Głowy Je-
zusa i Maryi otoczone są jasno żółtymi
aureolami, na tle których widoczne są roz-

chodzące się od głów promienie. Aureola
wokół głowy Matki Bożej zakończona jest
kręgiem dwunastu gwiazd. 8 września
1937 roku obraz Matki Boskiej Charłu-
pińskiej został ukoronowany koronami
papieskimi. Ciekawym elementem wystro-
ju kościoła jest wykonany przez krakow-
skiego artystę zespół dziesięciu tryptyków,
przedstawiających wydarzenia z historii
Polski, dziejów ziemi sieradzkiej.

Jesteśmy wdzięczni księdzu Prałatowi,
że mogliśmy być w tym w tym Sanktu-
arium Matki Bożej Charłupińskiej i modlić
się przed Jej cudownym wizerunkiem.

Ostatnim punktem naszej pielgrzymki jest
Częstochowa, gdzie przed obliczem Jasno-
górskiej Matki dziękujemy za doznane ła-
ski i prosimy o dalszą opiekę nad nami, o
zdrowie i siły dla Ojca Świętego Jana Paw-
ła II. W drodze powrotnej modlitwą i pie-
śnią dziękujemy Bogu, Maryi i Naszemu
Czcigodnemu Prałatowi Jakubowi Gilowi,
że dane nam było w sierpniowe piękne,
słoneczne dni nawiedzić tyle świątyń.

Maria Zadora

Jednym
zdaniem!!!

„Kto przychodzi za późno, tego karze życie”. Ta znana
maksyma stała się skrzydlatym słowem. Ale nie odnosi do

Boga. U Niego nie ma „za późno”. Tylko zawsze
„odpowiednia pora”.

1. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowa-
nie naszej młodzieży do Sakramentu
Bierzmowania.

2. W czwartek o godz. 16.30 w
Domu Katolickim odbędzie się spotkanie
członków Honorowej Straży Serca Bo-
żego.

3. Dnia 5 października o godz. 10.00
zapraszamy na mszę św. połączoną z uca-
łowaniem relikwii św. o. Pio, której prze-
wodniczyć będzie Ojciec Profesor z za-
konu kapucynów w Krakowie. Po mszy

św. pierwsze spotkanie grupy modlitew-
nej o. Pio. Zapraszamy wszystkich czci-
cieli Świętego.

4. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie bł. Bernardyny Marii
Jabłońskiej, dziewicy, w środę – wspo-
mnienie bł. Władysława z Gielniowa, ka-
płana, w czwartek – wspomnienie świę-
tych męczenników Kosmy i Damiana,
w piątek – wspomnienie św. Wincentego
a Paulo, kapłana, w sobotę – wspomnie-
nie św. Wacława, męczennika.

Wojciech Andrzej CHUDY, syn Henryka i Zofii z d. Chudy, zam.
Zygodowice 32 i Joanna Maria STANEK, córka Kazimierza i
Bogumiły z d. Pawlik, zam. Wadowice, ul. Karmelicka 40

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.
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Intencje mszalne:

(ciąg dalszy na str. 4)

Poniedziałek 30 września   T
  6.00 Śp. Stanisława Folga
  6.30 Śp. Rozalia Stanek
  7.00 Śp. Emilia Kotowiecka
  7.30 Śp. Maria i Bolesław
  8.00 Śp. Jan Bucki
12.00 Śp. Elżbieta Wróbel
18.00 W 18 rocznicę urodzin Sebastiana

z prośbą o Boże błogosławieństwo

Wtorek 24 września  Gerarda, Ruperta
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Helena Góral
  7.30 Śp. Włodzimierz Konik
  8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Józef i Anna Twaróg
18.00 Śp. Grażyna Targosz

Środa 25 września  Aurelii, Kleofasa
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Guzdek Franciszek i rodzina
  7.30 Śp. Włodzimierz Konik
  8.00 Śp. Janina Dębska - 3 r. śm.
12.00 Śp. Franciszka i Józef Paździora

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 26 września  Damiana, Kosmy
  6.00 Śp. Stanisława

  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 O zdrowie i błog. Boże w 14 r. urodzin

dla Elżbiety
  7.30 Śp. Włodzimierz Konik
  8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Helena Kajdas, rodzice i brat ks. Stefan
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi,

Piotra, Józefa i Ireny

Piątek 27 września  Mirabeli, Wawrzyńca
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Lech Pawłowski
  7.30 Śp. Stanisław Galos
  8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Stanisław Lasek i syn Andrzej - 2 r. śm.
18.00 Śp. Helena Góral

Sobota 28 września  Marka, Tymona
  6.00 Śp. Stanisława
  6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
  7.00 Śp. Helena Góral
  7.30 Śp. Czesław Drabek - 5 r. śm.

oraz zmarli z rodziny Pietkiewiczów
i Wysockich

  8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Stanisław Budzowski ojciec

Śp. Stanisław Budzowski syn
18. 00 Śp. Wacław Kaszlej

Niedziela 29 września  Gabriela, Michała,
Rafała

  6.00 Śp. Stanisława
  7.30 Śp. Zbigniew Bochenek - 6 r. śm.
  9.00 Śp. Ignacy i Helena
10.30 Śp. Anna i Barbara Zając
12.00 Śp. Rozalia Rączkiewicz - 3 r. śm.
13.15 Śp. Franciszek Cholewa i zmarli

z rodziny Cholewów i Knapików
18.00 Śp. Andrzej, Michalina, Roman

Ojciec Święty Jan Paweł II jest najstar-
szym wadowickim kapłanem. Wyświęco-
ny 1 listopada 1946 roku przez ks. abp
Adama Sapiehę. Niedługo będziemy Bogu
dziękować za 56 lat kapłaństwa naszego
Najwybitniejszego Rodaka.

Wśród wadowickich kapłanów zrodzi-
ła się myśl, ażeby złożyć hołd Ojcu Świę-
temu w Watykanie. Uzgodniono z ks. bp
Dziwiszem termin tej pielgrzymki na ostat-
ni tydzień września 2002 roku.

Warto przypomnieć księży, którzy po-
chodzą z Wadowic i pracują w różnych
parafiach:

ks. Andrzej Bartkowski – parafia
Nowy Prokocim w Krakowie,

ks. dr Paweł Brańka – dyrektor Wy-
działu Duszpasterstwa Dzieci i młodzie-
ży w kurii w Sosnowcu,

ks. Jerzy Firczyk, pallotyn – pracuje
w wydawnictwie pallotyńskim,

o. lic. Paweł Furdzik – Lublin,
ks. prof. Paweł Góralczyk, pallotyn –

wykładowca Uniwersytetu ks. kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie,

ks. Paweł Gunia – parafia św. Anny
w Krakowie,

ks. Marek Kasperkiewicz – parafia
Nowy Prokocim w Krakowie,

ks. Jerzy Klausner – parafia św.
Wojciecha w Krakowie,

ks. lic. Stanisław Mika – dyrektor
Wydziału Rodzin w Kurii Krakowskiej,

ks. Jarosław Nowak – parafia św.
Józefa w Nowej Hucie,

ks. Sebastian Nowicki – parafia św.
Brata Alberta w Nowej Hucie,

ks. prof. Roman Pindel – wykładow-
ca na PAT w Krakowie,

ks. Robert Piwowarczyk – parafia

Kapłańska pielgrzymka
Serca Bożego w Nowym Targu,

ks. Ryszard Pływacz – parafia św.
Maksymiliana w Nowej Hucie,

ks. lic. Tomasz Porzycki, chrystuso-
wiec – proboszcz w Ziębicach,

ks. Paweł Potoczny – parafia Naj-
świętszego Salwatora w Krakowie,

o. Jerzy Stopa, kapucyn – Radom,
ks. Leszek Uniwersał – parafia Bia-

ły Dunajec,
ks. Adam Uniwersał – parafia Jabłon-

ka,
o. prof. Dominik Wider, karmelita –

wykładowca PAT,
ks. Kazimierz Wider – parafia Ha-

genberg w Austrii,
ks. Kazimierz Wodniak – parafia

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Kra-
ków – Bielany,

ks. Bogusław Zając – parafia Bieża-
nów Stary w Krakowie,

o. Sylwan Zieliński, karmelita – prze-
or w Wadowicach,

ks. Paweł Zięba – parafia w Bodza-
nowie,

o. dr. Adam Żak, jezuita – prowincjał,
diakon Marcin Wolczko.

Kapłani wadowiccy, wraz z księżmi
Proboszczami: ks. dziekanem Tadeuszem
Kasperkiem oraz ks. prałatem Jakubem
Gilem, pragną w pielgrzymce autokaro-
wej, która odbędzie się w dniach od 22 do
28 września, nawiedzić miejsca święte
oraz spotkać się z Największym Kapła-
nem Wadowickim i jadąc do Rzymu wstę-
pują do Padwy – Sanktuarium św. Anto-
niego. Odwiedzają Loretto – Sanktuarium
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(ciąg dalszy ze str. 3)

Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 7)

Domku Matki Bożej. Modlą się w Lan-
ciano – bazylika cudu Eucharystycznego.
W Wiecznym Mieście pragną nawiedzić
cztery bazyliki większe i Katakumby. W
drodze powrotnej chcą być w Orvietto –
bazylika cudu Eucharystycznego oraz w
Asyżu – miasto św. Franciszka.

W roku, w którym Ojciec Święty głosił

w Polsce Boże Miłosierdzie, pragną ka-
płani wadowiccy wyrazić hołd swemu
Rodakowi za to cudowne przesłanie.
Chcieliby choć w cząstce naśladować
postawę Największego Kapłana Wado-
wickiego. Pielgrzymka ta ma być także
pokorną prośbą do Najwyższego Paste-
rza Jezusa Chrystusa o nowe powołania
z ziemi wadowickiej.

Opuszczamy kaliskie sanktuarium, w
którym Namiestnik Chrystusowy dokonał
aktu oddania całego narodu i rodzin pol-
skich pod opiekę św. Józefa, wielkiego
obrońcy i troskliwego opiekuna żucia Je-
zusa, co Ojciec Święty zawarł w słowach:
„...Opiece św. Józefa oddaję nasze rodzi-
ny, rodziców, młodzież, dzieci, ludzi cho-
rych i cierpiących. Niechaj św. Józef
swym orędownictwem u Jezusa Zbawi-
ciela wyprasza Polsce potrzebne łaski...”.

Z Kalisza pielgrzymujemy do Lednicy,
którą upodobała sobie młodzież. Co roku
w pierwszą sobotę po Zesłaniu Ducha
Świętego Ojciec Góra organizuje spotka-
nie młodzieży. W tym roku dla uczczenia
82 rocznicy urodzin Ojca Świętego, 82
wodzirejów prowadziło przy taktach po-
loneza wielki orszak weselny. Przeszliśmy
przez bramę w kształcie ryby i staraliśmy
się wyobrazić, jak wyglądały te pola, kie-
dy jest na nich tysiące młodzieży.

Kolejnym miejscem na trasie naszej piel-
grzymki jest Gniezno. Pierwsze kroki kie-
rujemy ku wzgórzu Lecha, na teren, który
związany jest z początkiem naszej pań-
stwowości i chrześcijaństwa. Wchodzimy
do katedry pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Wojciecha, która
w ciągu wieków ulegała zniszczeniom,

Sierpniowe pielgrzymowanie (cz.II)
nękały ją zwłaszcza pożary, po których
była odbudowywana. W katedrze koro-
nowany był w 1025 roku Bolesław Chro-
bry i jego następca Mieszko II. Ze wzglę-
du na odprawianą mszę św. nie możemy
zwiedzić katedry. Patrzymy przez chwilę
na nawę główną i prezbiterium. Punkt
kulminacyjny w prezbiterium stanowi
ustawiona barokowa konfesja, która obej-
muje najważniejszy obiekt kultu – szcząt-
ki św. Wojciecha umieszczone w srebr-
nym relikwiarzu w kształcie trumny. Po
cichej modlitwie wychodzimy, spogląda-
jąc na najcenniejszy zabytek sztuki romań-
skiej w Polsce – Drzwi Gnieźnieńskie ze
scenami z życia św. Wojciecha. Docho-
dzimy do kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, który został
ufundowany ok. 1270 roku dla sprowa-
dzonych do Gniezna w 1259 roku Fran-
ciszkanów. W ołtarzu głównym znajduje
się obraz przedstawiający Madonnę z
Dzieciątkiem z I poł. XVII wieku. Matkę
Bożą mieszkańcy nazywają Naszą Panią
Gnieźnieńską. Przed jej obliczem modli-
my się, śpiewamy pieśni maryjne. W na-
wie bocznej, w dawnym oratorium, staje-
my przed relikwiarzem bł. Jolanty, beaty-
fikowanej w 1827 roku.

Czas wracać do autokaru. Jedziemy

teraz do głównego miejsca naszego piel-
grzymowania – Lichenia, do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.
Po zakwaterowaniu
udajemy się do kościo-
ła św. Doroty, gdzie
znajduje się cudowny
obraz Matki Bożej
Licheńskiej, ukoro-
nowany złotymi ko-
ronami papieskimi w
1967 roku. O godz.
19.00 uczestniczymy
we mszy św. konce-
lebrowanej przy ołta-
rzu polowym na Pla-
cu Koronacyjnym.
Głównym koncele-
brantem jest ks. Eu-
geniusz Makulski –
kustosz Sanktuarium. W
homilii nawiązuje do pielgrzymki Ojca
Świętego do Ojczyzny, do głównego jej
przesłania „Bóg bogaty w miłosierdzie”.
O godz. 21.00 bierzemy udział w proce-
sji eucharystycznej. Trasa procesji wie-
dzie z kościoła św. Doroty do Bazyliki.
Na początku niesiony jest obraz Matki
Bożej Licheńskiej, wszyscy niosą zapa-
lone świece. W bazylice w kaplicy Trój-
cy Przenajświętszej odmawiamy róża-
niec. Później wracamy do kościoła św.
Doroty. Uczestnicy procesji śpiewają
pieśń Ave Maryja., podnoszą do góry za-
palone lampiony. Procesja widoczna jest
jako długa, kręta linia migoczącego świa-
tła, ale przede wszystkim to wielki łań-
cuch miłości do Maryi.

W niedzielę o godz. 6.00 uczestniczy-
my we mszy św., modlimy się w inten-
cjach, z którymi przyjechaliśmy do Li-
cheńskiej Pani. Później udajemy się do

jednego z ciekawszych i oryginalnych
miejsc w sanktuarium licheńskim - na Gol-
gotę. Sztucznie usypana 25 metrowa, ka-

mienista góra to labirynt korytarz,
grot, kapliczek, płaskorzeźb. Na jej

szczycie ustawiono krzyż i figu-
ry Matki Bożej oraz św. Jana.

Wędrując po kamienistej gó-
rze odprawiamy Drogę

Krzyżową, na twarzach
widać zadumę, skupie-
nie. Chodząc po ścież-
kach Sanktuarium w Li-
cheniu kierujemy się do
Bazyliki – wotum na Ju-
bileusz 2000 roku, któ-

rej budowa stale trwa.
Jest to najwyższa bazylika

w Polsce, siódma w Europie,
jedenasta na świecie, ma 120

metrów długości (150 razem ze
schodami), i 72 metry szerokości. Wnętrze
bazyliki będzie mogło pomieścić 7 tysięcy
osób na miejscach stojących. 7 czerwca
1999 roku Ojciec Święty w czasie VII Piel-
grzymki do Ojczyzny odwiedził licheńskie
sanktuarium. W czasie uroczystej mszy
św. dokonał poświęcenia bazyliki. W ho-
milii powiedział: „... Patrzę z podziwem na
tę ogromną budowlę, która w swoim roz-
machu architektonicznym jest wyrazem
wiary i miłości Maryi i Jej Syna...”. Pełni
refleksji i zadumy oraz przepełnieni modli-
twą opuszczamy Licheń, jedziemy do lasu
gręblińskiego. Jest to największa świąty-
nia pod gołym niebem na świecie. Na kil-
ku hektarach dawnej puszczy sosnowej
znajdują się otoczone szczególną czcią miej-
sca objawień Matki Bożej oraz połączone
alejkami stacje Drogi Krzyżowej. Odpra-


