Intencje
mszalne:
Poniedziałek 14 października
Wspmnienie św. Kaliksta I, papieża
6.00 O pomyślne zdanie egzaminów
6.30 Śp. Janina Łopatecka
7.00 Śp. Anna Dylewska
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Julia Ryłko
12. 00 Śp. Zofia Kossowska
18. 00 Śp. Włodzimierz Konik
Wtorek 15 października Teresy, Jadwigi
Wspomnienie św. Teresy z Avilla
6.00 O bł. Boże rodziny Jadwigi i Leopolda
6.30 Śp. Anna Dylewska
7.00 Śp. Jadwiga
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Julia Ryłko
12. 00 Śp. Zofia Kossowska
18. 00 Śp. Jadwiga Płonka i z rodz.
Środa 16 października Małgorzaty
24. rocznica wyboru Papieża
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
6.00 Śp. Franciszek Tatara
Śp. Wiktoria Żegleń
6.30 Śp. Julia Ryłko
7.00 Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Zdzisław i Eugenia Garus - 13 r.śm.
12. 00
17. 00 O zdrowie i bł. Boże dla Papieża
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 19.45
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Czwartek 17 paździer.
Ignacego, Wiktora
Wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego
6.00 Dziękczynno-błagalna
za dar pielgrzymkina Litwę i
Białoruś
6.30 Śp. Julia Ryłko
7.00 O zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Anna Dylewska
12. 00 Śp. Władysław Milan
Śp. Jan Fidziński
18. 00 Śp. Włodzimierz Konik
Piątek 18 października Łukasza, Juliana
Święto św. Łukasza, Ewangelisty
6.00
6.30 Śp. Teresa i Franciszek Hupert
7.00 Śp. Jan Bogacz
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Julia Ryłko
12. 00 O błog. w nauce dla dzieci
18. 00 Śp. Jan Siwek
Sobota 19 października Pawła, Jana
Wspomnienie św. Pawła od Krzyża
6.00
6.30
7.00 Śp. Stefan - 13 r.śm.
7.30 Śp. Zofia Hamerlak
8.00 Śp. Leon Grabowski
12. 00 Śp. Julia Ryłko
18. 00 Śp. Stanisław, Antonina, Helena, Zenona
Niedziela 20 października Ireny, Jana
6.00 Śp. Julia Ryłko
7.30 Śp. Julia Brózda
Śp. Franciszek Zadora - 5 r.śm.
9.00 O bł. Boże dla Ewy i Henryka
Mozgałów w 25 r.ślubu
10. 30 Śp. Stanisław Chruszcz - 4 r.śm.
12. 00 Śp. Tadeusz Miarka - 8 r.śm.
13. 15 Chrzty
18. 00 Śp. Włodzimierz Konik
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16 października - środa
24.rocznica wyboru

kard. Karola Wojtyły na Papieża
Matko Najświętsza,
wypraszaj także i mnie
siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił
Zmartwychwstały.
Jan Paweł II
Kalwaria Zebrzydowska
19 sierpnia 2002 r.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAW-

PROROKA IZAJASZA:
Iz 25, 6-10a
Uczta mesjańska

ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 12-14.19-20
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA:
Mt 22, 1-10

Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał
więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowa-

łem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na
ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się
gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto spalić.
Oto Słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Ogromna zniewaga spotkała króla ze strony tych, których uważał za swoich przyjaciół i zaprosił na ucztę. Król, który prosi do swojego pałacu na przygotowaną ucztę to ktoś bardzo
otwarty na swoich poddanych, których zadaniem było przecież służyć królowi, a nie gościć
u niego na uczcie. Bardziej więc jeszcze zdumiewa nas reakcja poddanych na to zaproszenie
królewskie. Zamiast cieszyć się to wręcz przeciwnie: postanawiają zabić tych, którzy w imieniu
władcy przyszli z zaproszeniem.
Historia nieprawdopodobna powtarza się dzisiaj w naszym życiu. Bóg kieruje słowo swojego
zaproszenie, choćby na niedzielną Ucztę Eucharystyczną, a my to zaproszenie lekceważymy
lub odkładamy na czas późniejszy. Tylko, że owego później może nie być, gdyż miasto tych,
którzy tak postępują zostało spalone, a oni sami utracili swe życie. Nie wolno lekceważyć Tego,
który nas zaprasza.
Ks. Jan J.

Grupa modlitewna Ojca Pio
W sobotę 5 października w naszej bazylice odbyło się pierwsze spotkanie wielbicieli św. Ojca Pio. Po Mszy Św. grupa złożona z około 100 ludzi przeszła do kaplicy.
Tam Ojciec Kapucyn z Krakowa dokładnie
wyjaśnił istotę grupy modlitewnej Ojca Pio. -2-

Ks. Krzysztof Główka, wielki czciciel Świętego Stygmatyka jest asystentem tej grupy.
Spotkania będą się odbywać w każdą 3 sobotę miesiąca o godz. 10.00. Najpierw będzie msza św. w Bazylice, a następnie spotkanie w kaplicy. Najbliższe takie spotkanie
będzie w sobotę 19 października.

Nasze sprawy
<> Ołtarz Matki Bożej Różańcowej
W ostatnim tygodniu artyści krakowscy
z pracowni Pana mgr K. Kozieła z powrotem złożyli ołtarz po gruntownej konserwacji. Kolorowe i pozłacane elementy ołtarza dały imponujący efekt. Przy renowacji odnowiono również obrazy św. Józefa
i Matki Bożej Różańcowej.
Dowiedzieliśmy się smutnej wiadomości,
że wojewódzki konserwator P. Andrzej
Gaczoł złożył prośbę o odwołanie go
z pełnionego stanowiska. Panu konserwatorowi wojewódzkiemu Andrzejowi Gaczołowi wyraża nasza parafia wielką
wdzięczność, gdyż dzięki jego staraniom
otrzymaliśmy subwencje w wysokości 120
tys. zł. na konserwację ołtarza głównego
oraz ołtarza ukrzyżowania.
Koszt konserwacji ołtarza Matki Bożej
Różańcowej wynosi 40 tys. zł.

<> Figura Niepokalanie Poczętej
W niedzielę różańcową 6 października poświęciliśmy dużą figurę Niepokalanego Poczęcia. Jest ona zrobiona z włókna szklanego, wysoka na 170 cm. Przeznaczona jest
do wypełnienia pustego cokołu, który znajduje się na wschodniej ścianie Domu Katolickiego – od strony ul. Wojtyłów.
Zamiarem naszym jest – serdeczna prośba do Matki Bożej, by opiekowała się tym
Domem i strzegła go od wszelkich nieszczęść. W przyszłości pragniemy dokonać
gruntownego przeobrażenia obecnej kaplicy Domu Katolickiego. Wiemy, że w założeniach budowy nie było zaistnienie kaplicy, lecz dużej sali widowiskowej, w której
kształtowałoby się życie kulturalno - społeczne różnych członów Akcji Katolickiej.
W przyszłości chcielibyśmy, aby obecna
kaplica została przeobrażona w pomieszczenie wielofunkcyjne, służące pogłębieniu problemu papiestwa.

<> Studenckie spotkanie
Pragnieniem Duszpasterzy naszej parafii
jest większa troska o młodzież studiującą.
Ks. Jan Jarco podejmuje się gromadzić ich
co miesiąc. Chcielibyśmy utworzyć fundusz
stypendialny, któryby w jakimś stopniu
wspierał tych studentów, którym materialnie jest bardzo trudno.

<> Przygotowania do sakramentu
Bierzmowania
W naszej parafii młodzież z klasy III gimnazjalnej przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania pod koniec kwietnia 2003 r. Cotygodniowe spotkania z tą młodzieżą odbywają się w grupach: ks. Jan Jarco
– w poniedziałek godz. 18.30, ks. Artur
Chrostek – wtorek godz. 18.30, ks. Krzysztof Główka – środa godz. 18.45, ks. Janusz
Żmuda – czwartek godz. 18.30, ks. Mieszko Pabiś – piątek godz. 19.00.
W tygodniu, w którym jest I piątek młodzież nie przychodzi na przygotowującą
katechizację, lecz przystępuje do sakramentu pokuty.

<> Postanowienie ks. Metropolity
kard. Fr. Macharskiego.
Młodzież klasy I i II gimnazjalnej powinna przynajmniej 6 razy w ciągu roku być
obecna na specjalnych spotkaniach liturgicznych. W ostatnią sobotę odbyło się
w kaplicy parafialnej pierwsze spotkanie.
Prowadził je ks. Jan. Obecnych było 2/3
młodzieży, która powinna być i brać udział.
1/3 młodzieży z różnych przyczyn zabrakło. Prosimy o większe zainteresowanie.
-7-

Najświętszej Maryi Panny. Klękamy przed
cudami słynącym wizerunkiem Matki Boskiej, namalowanym na blasze miedzianej.
Wizerunek Maryi z Trok był przed rozpowszechnieniem kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej najbardziej czczonym obrazem
Najświętszej Maryi Panny na Litwie. Koronacja obrazu z Trok odbyła się w rok po
koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej.
W tej miejscowości zwiedzamy jeszcze piękny średniowieczny zamek.
Kowno – najstarsze miasto Litwy, wędrując ulicami Starego Miasta położonego pomiędzy Niemnem i Wilią podziwiamy piękne zabytki, charakterystyczny element Kowna „Biały Łabędź”, jak nazywany bywa stojący pośrodku Placu Ratuszowego ratusz.
Nawiedzamy kościoły Kowna – średniowieczną katedrę, kościół św. Witolda. Zatrzymujemy się w miejscach związanych
z pobytem A. Mickiewicza w tym mieście.

(ciąg dalszy ze str. 5)

ściele pw. św. Ducha, który od wielu lat jest
ostoją polskości. Jest to jedyny kościół
w Wilnie, w którym msze św. odprawiane
są wyłącznie po polsku. Nasza grupa została gorąco powitana przez głównego koncelebransa. W tym to kościele w bocznym
ołtarzu nawy głównej umieszczony jest obraz „Bożego Miłosierdzia” namalowany
przez Eugeniusza Kazimirowskiego w 1934
r. na podstawie wskazówek Siostry Faustyny. Wizerunek cudem przetrwał lata
wojny i rządów sowieckich na Litwie. Otoczony jest wielką czcią, cały czas modlą się
przed nim dzieci, młodzież i starsi. My również w cichej modlitwie prosimy Boga miłosiernego o wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Przed tym obrazem we
wrześniu 1993 r. modlił się Ojciec Święty.
W Trokach – miejscowości położonej na
cyplu pomiędzy jeziorami, niedaleko Wilna,
nawiedzamy kościół farny pw. Narodzenia

M.Zadora
cd w następnych numerach

Rycerska modlitwa na dróżkach Kalwaryjskich
28 września (sobota) Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej pielgrzymowała do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapragnęliśmy modlić się na Dróżkach maryjnych przeżywając Boleść, Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej. To właśnie poznawanie życia
Maryi jest naszym zadaniem.
Naszą modlitwę rozpoczęliśmy Mszą Św.
w Bazylice kalwaryjskiej, a następnie ruszyliśmy na dróżki. Choć trochę padało, było
mokro, ale nie zniechęciło nas do wędrówki i modlitwy.
Prowadziła nas Maryja przez swoje dróżki do Jezusa. Nasze modlitwy i rozmyślania kierowane były do Maryi z prośbami
o łaskę miłości, pokory, gorliwości wiary
na miarę prawdziwych Rycerzy Maryi.

Wspólna modlitwa, przeżywana w grupie
jednoczy i umacnia. Tak właśnie umocnieni
wspólnym pielgrzymowaniem powróciliśmy do domu silni, radośni i pełni nadziei
na silną grupę Rycerstwa Niepokalanej.
Być Rycerzem Maryi – to podjąć trud
prawdziwej modlitwy (uczyć się modlitwy
na spotkaniach grupy), naśladować Maryję
w swoim postępowaniu. W życiu przestrzegać trzech ważnych zasad: prawdomówności, punktualności i dobrego wykorzystywania swojego czasu (nie marnowania go).
Włączmy się zatem, Rycerze i Rycerki, do
umacniania naszej wspólnoty MI; nie odkładajmy tego na później, nie ociągajmy się
mówiąc, że nie mamy czasu.
-6-

Maria Wolczko

Ogłoszenia parafialne
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.10.2002 r.
1. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest
głębszemu spojrzeniu na Namiestnika Jezusa Chrystusa – Jana Pawła II. Prosimy,
aby w środę 16 października, w 24 rocznicę wyboru wadowiczanina na Namiestnika
Chrystusa, w oknach naszych mieszkań
umieścić zdjęcie Papieża, a o godz. 21.00
zapalić świece obok portretu, a rodzina niech
odmówi dziesiątek różańca w intencjach
Papieża. Będzie to dzień uwielbienia Boga
i wdzięczności dla naszego Największego
Rodaka. Postaramy się w tym dniu wziąć
udział w uroczystej Mszy Św. o godz. 17.00,
a po niej włączyć się na rynku w radosne
przeżywanie łaski wybraństwa, które poprzez telemost rozpocznie się o godz. 18.00.
W tym dniu uroczysty różaniec zakończony procesją po rynku będzie o godz. 20.00.
2. Panie z zespołu charytatywnego na
prośbę Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - organizatora II Dnia Papieskiego - zbierają dzisiaj po Mszach św.
na pomoc stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży. Temu samemu dziełu służy
zbiórka po rynku.
3. Wadowickie Centrum Kultury zaprasza
na konfrontacje artystyczne w dniach od
niedzieli 13 października do środy – 16 października. Szczegółowy program propozycji artystycznych związanych z dniami papieskimi zamieszczony jest na afiszach.
4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej polecamy Bogu naszych kochanych Nauczycieli i Wychowawców.
5. Członków Akcji Katolickiej zapraszamy
na spotkanie 16 października – wyjątkowo
na godz. 9.00.
6. W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 19.45,
modlimy się o dobre wychowanie młodego pokolenia.

7. Serdecznie prosimy wiernych o odmawianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz. 17.30
i dodatkowo rano o godz. 8.30.
8. W piątek jest św. Łukasza Ewangelisty
- Patrona Lekarzy. W tym dniu modlitwą różańcową będziemy omadlać Lekarzy.
9. W sobotę 26 października o godz. 7.00
pielgrzymujemy na Rusinową Polanę oraz
Kalatówki. Koszt przejazdu wynosi 20 zł.
10. W zeszłą niedzielę na polichromię
w naszej świątyni złożyliście sumę 11.440
zł. Bóg zapłać ofiarodawcom. Ołtarz Matki
Boskiej Różańcowej po gruntownej konserwacji z powrotem stanął na swoim miejscu. Koszt tej pracy, wynoszący 40 tys. zł.
pokrywa nasza parafia.
11.Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszczmy się o zewnętrzny wygląd grobów naszych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wyświadczamy przez naszą modlitwę, czyny miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawiane
Msze Św., a także prośby o wypominki.
W naszej bazylice, przez cały listopad przed
wieczorną Mszą Św., modlimy się na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy wypominki jednorazowe. Roczne wypominki
odczytujemy w modlitwie przed poszczególnymi niedzielnymi Mszami Św. Prosimy
w rocznych wypominkach dawać zwięzłe
spisy zmarłych. Składamy dowolne ofiary
– mając świadomość, że jest to roczny obowiązek podejmowany przez kapłanów.
Oprócz wypominków przyjmujemy na
msze św. zbiorowe odprawiane we Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny na cmentarzu parafialnym i komunalnym.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Spieszmy sie kochać
W ostatnich tygodniach w kościołach, które nawiedził Ojciec Święty, przeżywamy istny najazd pielgrzymów. Ostatnia pielgrzymka Papieża do naszej Ojczyzny stała się okazją do niezwykłego wybuchu religijności
Polaków i okazania wyjątkowej sympatii
Namiestnikowi Chrystusowemu. Przeszło
2 mln wiernych na Błoniach krakowskich.
Dziesiątki tysięcy w Łagiewnikach i w Kalwarii. Tysiące pielgrzymów na szlaku pielgrzymim Ojca Świętego. Oblężone ekrany
telewizyjne. Wystarczy wspomnieć, że przez
dwadzieścia wieków Europa nie była świadkiem tak licznego zgromadzenia jak to, które miało miejsce 18 sierpnia 2002 r. na Błoniach krakowskich. Spowodował je sędziwy, 82-letni Papież. To po ludzku niewytłumaczalne zjawisko.
Jak ten schorowany człowiek, o poważnie utrudnionym poruszaniu się i słabiutkim,
zdartym głosie mógł zwołać takie rzesze?
W bardzo słabym ciele Papieża – Boży Duch.
Chrystusowa potęga działa w nadzwyczajny sposób poprzez Namiestnika.
To był czas nadzwyczajnej wrażliwości
Polaków na Proroka współczesnych czasów. Przychodzi On do swoich, a oni Go
entuzjastycznie przyjmują. Z napięciem słuchają tego co mówi. Słowa Namiestnika
Chrystusowego są przedmiotem rozważań.
Starają się je wcielać w życie. Żyć według
tej zasłyszanej nauki.
Mówią w Rzymie, że Ojciec Święty wrócił z Polski bardzo wzmocniony. Żal Mu było
odjeżdżać. Nasza obecność podniosła Go na

duchu. Jeśli wielu słusznie mówi, że spotkanie z Ojcem Świętym to ładowanie ich
wewnętrznych akumulatorów – to ta wizyta stała się siłą dla Ojca Świętego.
Obserwujemy po tej pielgrzymce niesamowity najazd pielgrzymów do miejsc,
gdzie przebywał Ojciec Święty. Łagiewniki, Kalwaria, jak również Wadowice. Trzeba tu wspomnieć, że nasze pielgrzymowanie do miejsc pobytu Ojca Świętego pod
koniec sierpnia musieliśmy powtórzyć na
początku września. Szybko wypełniły się
autokary z 56 miejscami. Świadczyło to
o wielkim zapotrzebowaniu na tego rodzaju pielgrzymowanie.
Z różnych stron Polski przyjeżdżają do
Wadowic pielgrzymi. Od 20 sierpnia, aż do
tych dni przez naszą bazylikę, jak również
Dom Papieski przepływa potężna rzeka
pielgrzymów. To jest istna powódź. Cała
masa rzesz ludzkich, która pragnie nawdychać się obecnością Papieża. Przez te dni
w Bazylice wadowickiej jesteśmy świadkami jak bardzo bliski ludziom jest Papież.
Czym bardziej widzą w Nim zagrożenie
zdrowia, tym bardziej chcą utrzymać
w Nim życie.
Dziękujemy Bogu za 24 lata pontyfikatu
Papieża Wadowiczanina. W tych dniach
wchodzi Ojciec Święty w srebrny jubileusz pontyfikatu. Ile Bóg, w niezbadanych
swych wyrokach, da Mu jeszcze lat życia
– tego nie wiemy. Tym bardziej spieszmy
się kochać, bo tak ludzie szybko odchodzą.
Spieszmy się kochać.
Ks. Proboszcz

Chrzest św.:
Alicja Daria ZAJĄC, córka Przemysława i Teresy
Módlmy się, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.
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Pielgrzymka na Litwę i Białoruś cz.I
W dniach 20-26 września 2002 r. odbyła
się pielgrzymka na Litwę i Białoruś. Trasa
jej wiodła przez Szydłów, Szawle, Wilno,
Troki, Kowno, Nowogródek. Uczestniczyło w niej 49 osób.
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
mszą św. odprawioną w naszej bazylice przez organizatora i opiekuna duchowego pielgrzymki
– ks. Jana Jarco.
W sobotę rano dotarliśmy do
Różanystoku, niewielkiej
miejscowości leżącej kilkadziesiąt kilometrów na północ
od Białegostoku, gdzie na
wzgórzu wznosi się przepiękny kościół pw Ofiarowania
NMP, a w nim łaskami słynący obraz Różanostockiej Wspomożycielki.
Uroczystej koronacji obrazu Madonny
z Dzieciątkiem dokonał 28 czerwca 1981
roku kard. Franciszek Macharski. Obraz
przedstawia Matkę Bożą trzymającą w prawym ręku berło, a na lewym Dzieciątko
Jezus, które w lewej ręce trzyma księgę,
a prawą błogosławi.
Ojciec Święty skierował do wiernych
zgromadzonych podczas koronacji list,
którego fragment przytaczam: „Historia
tego Sanktuarium odbija poniekąd historię całej naszej Ojczyzny. Jest sanktuarium
miejscem ciągle odnawianego przymierza
i pogłębiającej się wierności człowieka
Bogu, Kościołowi, samemu sobie, drugiemu człowiekowi”. Przed wizerunkiem
Pani modliliśmy się, aby Maryja otoczyła
nas opieką w czasie pielgrzymowania.
Pierwszą miejscowością na Litwie, do
której pojechaliśmy było Szydłowo, cel
pielgrzymek wielu tysięcy ludzi, wśród
nich był także w roku 1993 papież Jan

Paweł II. To tutaj w roku 1607 Dziewica Maryja ukazała się pasterzowi. Płakała, ponieważ pośród łanów zboża nie dostrzegła żadnego kościoła. Ten brak został bardzo szybko
uzupełniony. Byliśmy w tym secesyjnym kościele w formie ogniskalnej wieży 40
m wysokości, jak również w bazylice Maryi Panny.
Szawle, kolejna miejscowość
na drodze naszego pielgrzymowania. Góra Krzyży – symbol
męki, nadziei, niepokonanej wiary mieszkańców Litwy. W kaplicy, u stóp Świętej Góry
uczestniczymy we mszy św. odprawianej przez ks. Jana, który
w homilii nawiązuje do roli krzyża
w życiu człowieka. Modlimy się za
wszystkich tych, którzy oddali swe życie za wiarę, obronę krzyża. Potem udajemy
się na Górę Krzyży, którą w dniu
7 września 1993 roku odwiedził Jan Paweł
II. Z tego miejsca Ojciec Święty błogosławił
Litwę i całą Europę. Po upływie roku na Górze stanął drugi prezent dla całej Litwy od
Ojca Świętego – Krucyfiks. W skupieniu
i zadumie przechodzimy wśród tysięcy krzyży /15 tys. większych i ok. 40 tys. mniejszych/. Jest to jedyny taki zbiór na świecie.
Podziwiamy nieskończoną paletę różnorodności form: od zwykłych zbitych gwoździami ramion, po filigranowe przedstawienia,
prawdziwe dzieła sztuki ludowej. Gdyby
mogły przemówić, wzgórze zamieniłoby się
w szumiący ul. Jednak tak długo jak krzyże
są nieme, Góra Krzyży jest miejscem zadumy nad ludzkim dążeniem do wieczności. My
również zostawiamy tam swoje krzyże.
Niedziela 22 września – Wilno.
Rano uczestniczymy we mszy św. w ko-5-

(ciąg dalszy na str.6)

