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Na dobre ruszyło nawiedzenie rodzin
naszej parafii. Maryja poprzez znak ró-
żańca spotyka się z domownikami.
Codziennie 22 różańce są w rękach 22-
óch rodzin.

Rejon pierwszy obejmuje miesz-
kańców Rokowa oraz ulicy Miedzne.
Administracyjnie ta ulica należy do miasta
Wadowice. Jednak od swej macierzy od-
cięta jest rzeką Skawą. Blisko, a dale-
ko. Ulice tę zamieszkuje 7 rodzin. Bez-
pośrednio sąsiaduje z wsią Roków.
Mieszka w niej prawie 70 rodzin.
Do swego kościoła parafialnego, czyli ba-
zyliki wadowickiej mają 5 km. Animator-
ką tego rejonu jest P. Małgorzata Radoń.

Niech Maryja, Królowa Różań-
ca Świętego z wielką miłością spojrzy
na rodziny, które choć fizycznie miesz-
kają na obrzeżach naszej parafii to jed-
nak bardzo ją kochają.

O Maryjo witaj nam

Zakopiańskie Siostry
Albertynki dziękują

Przewielebny Księże Pro-
boszczu. Czcigodni Księża.

Pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować

za przyjęcie nas w swojej parafii, za życz-
liwość i serdeczność jakiej doznałyśmy od
Was.

Dziękujemy za wspólną modlitwę
i wsparcie naszego funduszu budowy
Domu Opieki im. Św. Brata Alberta w Za-
kopanem.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
Drogim Parafianom za szczodrze złożone
datki – razem zebrałyśmy 4.168,-zł. ofiary.

Naszą wdzięczność będziemy wyrażać
w modlitwie przed Panem.

Niech Bóg wszystkim wszystko wyna-
gradza swymi łaskami, zdrowiem i błogo-
sławieństwem w codziennym życiu.

Siostry Albertynki z Zakopanego

Międzynarodowy zlot młodzieży w Wa-
dowicach

Międzynarodowy zlot młodzieży różnych
wyznań odbędzie się w lipcu w Wadowi-
cach. W spotkaniu, które odbywa się już
po raz czwarty uczestniczyć będzie mło-
dzież z całej Polski oraz z Europy Wschod-
niej – Ukrainy, Białorusi, Rosji i Uzbekista-
nu. Organizatorem spotkania jest między-
narodowa Wspólnota Emmanuel.

W dniach 0d 22 do 27 lipca tego roku
chrześcijanie różnych obrządków i wyznań
(a także osoby poszukujące) spotkają się
w Wadowicach pod hasłem „Przyjdźcie do
mnie Spragnieni”. Głównym miejscem spo-

tkań będzie boisko przy
klasztorze ojców kar-
melitów, gdzie zostanie
rozbity namiot na tysiąc
osób. Oprócz konferencji i Eucharystii, co-
dzienny program przewiduje uczestnictwo
w jednym z warsztatów tematycznych, np.:
wiara i rozum, wolność, samotność, sek-
ty, ikona, planowanie rodziny, być kobie-
tą, być mężczyzną, polityka.

Poza tym będzie możliwość spotkań
z ludźmi różnych kultur i języków, a także
wspólnej zabawy. W dniu szczególnie po-
święconym Wschodowi, zostanie odpra-
wiona Msza w rycie bizantyjskim.

Spotkanie Młodych będzie poprzedzone
Forum Muzycznym (17-20 lipca). Powsta-
nie kilkudziesięcioosobowy chór i zespół
muzyczny, który przygotuje koncert na
wadowickim rynku.

Organizatorem wakacyjnych spotkań
młodzieży w Wadowicach jest międzyna-
rodowa Wspólnota Emmanuel. Patronat
nad imprezą objęła Konferencja Episkopa-
tu Polski. Kontakt z Organizatorem.

Nasze sprawy

Zapisy od 5 – 12 lipca w godzinach 18.00 – 19.00
Koszty tak jak w roku ubiegłym 44 PLN

+ 16 PLN bilet powrotny do Wadowic
Osoby niepełnoletnie muszą przy zapisie

przedstawić zgodę rodziców wg formula-
rza przygotowanego przez organizatorów.
Formularz należy wcześniej pobrać w Kan-
celarii Parafialnej. Osoby niepełnoletnie nie
mogą zapisać się w trakcie trwania Piel-
grzymki lub w dniu jej wyjścia.

Pielgrzymka na Jasną Górę
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA EZECHIELA

2 Kor 12, 7-10

Oto słowo Pańskie

Powołanie proroka Paweł chełpi się ze swych słabości

Jezus nie przyjęty w Nazarecie

-7-

Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego
rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego

uczniowie. Gdy
nadszedł szabat,
zaczął nauczać
w synago-
dze; a wielu,

przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem:
„Skąd On to ma? I co za mądrość, która
Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez
Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi,

a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?
Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”
I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im:
„Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich
krewnych i w swoim domu może być
prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam
zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił
się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził
okoliczne wsie i nauczał.

Ez 2, 2-5

EWANGELIA:  Mk 6, 1-6

Pasierbiec, mało jest w polskich Beski-
dach Sanktuariów tak sławnych i po-
wszechnie odwiedzanych jak Pasierbiec.
Fundatorem pierwszej kapliczki w Pa-
sierbcu był rolnik – Jan Matras, cudow-
nie uratowany z krwawej bitwy pod Ra-
stadt podczas wojen napoleońskich.

Obecna świątynia została wybudowana
w latach 1973-80. Ma dwa poziomy, ko-
ściół „dolny” i kościół „górny” wyobra-
żający dwa stojące obok siebie namioty.
Fronton świętymi układa się w kształcie
litery „M”, co potwierdza obecność Sank-
tuarium Maryjnego. Sylweta kościoła do-
brze harmonizuje z krajobrazem. Wewnątrz
ołtarzu głównym Cudowny Obraz Matki
Bożej Pocieszenia, przedstawiający Maryję
Panną stojącą na kuli ziemskiej i depczącą
głowę węża. Poniżej widnieje szarfa z we-
zwaniem „Matko pocieszenia wspomóż
grzesznych”.

W kościele odprawiane jest nabożeń-
stwo pogrzebowe, na katafalku biała trum-
na w niej zwłoki 17-letniej dziewczyny
(przez wiele lat ciężko chorej). Kondukt
wychodzi z kościoła, ze współczuciem
patrzymy na matkę idącą za trumną, któ-
ra straciła swoje dziecko. Pełni smutku i
zadumy uczestniczymy we Mszy Św. Od-
prawianej przez naszego księdza Prałata.
W modlitwie wiernych polecamy Ojca
Świętego Jana Pawła II, Matki, które piel-
grzymują z nami, które oczekują potom-
stwa, które już odeszły, oraz intencje oso-
biste. Kierujemy jeszcze swoje kroki do
groty pocieszenia. W grocie na tle kamie-
ni znajduje się postać Matki Bożej trzyma-
jącej na rękach umierającego żołnierza.

Z Pasierbca jedziemy do Limanowej,
z daleka widoczna monumentalna świąty-
nia powstała w latach 1910-1918 jako po-

Majowe pielgrzymowanie
mnik 100-lecia Konstytucji 3 maja. Przed ba-
zyliką znajduje się pomnik Papieża Jana Paw-
ła II. Pomnik ma ponad 3 m. wysokości,
jest odlany w brązie, a ojciec Święty gestem
wyciągniętych rąk wita wszystkich przyby-
wających do miasta i zaprasza do limanow-
skiej bazyliki. Wnętrze bazyliki podzielone jest
na trzy nawy olbrzymimi kolumnami. Pięk-
no świątyni podkreślają polichromia sklepie-
nia, płaskorzeźby, ołtarze, Droga Krzyżowa
wykonana z masy betonowej, wspaniałe wi-
traże. W głównym ołtarzu odbiera cześć od
wiernych gotycka rzeźba Piety z drugiej
połowy XIV w. Ukazuje ona Maryję, jak trzy-
ma na swych kolanach martwe ciało Chry-
stusa. W dniu 11 IX.1966r. Pieta Limanow-
ska została ukoronowana przez arcybisku-
pa Karola Wojtyłę, a 22 VI.1983r. rekorona-
cji figury (po kradzieży korony) dokonał
Papież Jan Paweł II. W indywidualnej mo-
dlitwie polecamy nasze troski i zmartwienia
Matce Bożej Bolesnej. Z bólu Maryi Bole-
snej spływa na ludzi ukojenie, pocieszenie.

Z rynku w Limanowej na szczycie Łysej
Góry (785m) nazwanej Miejską Górą patrzy-
my na wznoszący się najwyższy krzyż w
Polsce, zbudowany w latach 1998-99. Niż-
sza żelbetonowa część ma 9 metrów wyso-
kości, 4,5 metrów nad ziemią urządzono ta-
ras widokowy. Pod nim znajduje się kapliczka
z kopią Cudownej Piety Limanowskiej. Sta-
lowa konstrukcja krzyża liczy 28 metrów
wysokości. Całość od podstawy ma 37
metrów wysokości, a waży 350 kg. Krzyż
na Miejskiej Górze to monument XXI wie-
ku na 2000 lat Chrześcijaństwa. Nad Lima-
nową błękitne niebo, świeci słońce, wieje
lekki wiaterek cudowny majowy dzień.
Ksiądz Proboszcz zaprasza wszystkich na
lody limanowskie, przecież wczoraj był
Dzień Matki.

(dokończenie z numeru 23)

(dokończenie na str. 4)

Człowiek żyje tak długo, jak długo jest
potrzebny Bogu. I jeśli nam się wydaje, że
nie jesteśmy już potrzebni ludziom, to na
pewno jesteśmy potrzebni Bogu. On nas
kocha i doskonale wie, że w niebie jest
o wiele lepiej. Gdyby nie to, że jesteśmy
Mu potrzebni, to by nas jednaj sekundy dłu-
żej tu nie pozostawił. W wielu wypadkach
ten zamiar Boga jest dla nas zakryty; jest to
znów tajemnica. Św. Paweł potrafił to od-
kryć. Wielu ludzi także przy pomocy łaski
potrafi to odkryć. I wtedy mówią: Bądź
wola Twoja.

A my w tym świecie, który jest nasta-
wiony tylko na działanie i na sukcesy do-
czesne, musimy umieć zobaczyć i tę drugą

stronę. Człowiek jest potrzebny nie tylko
ludziom; on jest zawsze potrzebny Bogu.
I tan, który się począł; i ten kaleki, i chory;
i ten, który dokonał bardzo wielu dobrych
czynów, a teraz jest już zniszczony przez
sklerozę. Zawsze jesteśmy potrzebni Bogu.
Jeśli już nie będziemy Mu potrzebni, w jed-
nej sekundzie przeniesie nas do innego
świata. To jest ten wymiar, o którym świat
ludzi niewierzących nie ma pojęcia.

Człowiek wierzący, który odkrywa te
prawdę, że jest w rękach Boga narzędziem
potrzebnym Stwórcy, wie, że wszystko w
życiu może mieć głęboki sens, a Bóg na-
wet nasze słabości potrafi wykorzystać do
swoich celów.

Będę się chlubił ze swoich słabości

 Ks. Edward Staniek



Intencje mszalne:
Poniedziałek  7 lipca
  6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  7.00 Śp. Józef  Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Stefan Ramenda - 21 r. śm.
 12.00 Śp. Franciszek Nogala
 18.00 Śp. Konstanty Byrski - 3 r. śm.

 Wtorek  8 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef  Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Śp. Jan Morawiec
 18.00 Śp. Jan Morawiec

Środa  9 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Władysław i Weronika Mruczek
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  10 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marii
             i Franciszka w r. ślubu i ich rodziny,
 18.00 Śp. Jan Morawiec

 Piątek 11 lipca
  6.00 Śp. Władysław Garus, syn Zdzisław
            i synowa Eugenia
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp.  Stanisław Paleczny
12.00 Śp. Eugeniusz Zając
18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko

Sobota  12 lipca
  6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Eugeniusz Zając
 12.00 Śp. Franciszek Zieliński
 18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny
             i Czesława z dziećmi w 25 r. ślubu

Niedziela 13 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.30 Śp. Teresa Żegliński
             Śp. Stanisław Gielas
  9.00 Śp. Eugeniusz Gwizdalski
10.30 Śp. Kazimierz Wojtyłko
12.00 Śp. Alojzy Tomula i Julian Frączek w r. śm.
13.15 Roczki
19.00 Śp. Michał Leśniak

Ogłoszenia parafialne
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 6 lipca 2003 r.

1. W niedziele wakacyjne odprawiamy
Nieszpory o godz. 18.30.

2. Codziennie na mszach św. modli-
my się o szczęśliwe przeżycie kolonii i
obozów, jak również i urlopów. Zechciej-
my podczas dni wolnych od pracy tym
bardziej przybliżyć się do Boga i człowie-
ka, a także do przyrody.

3. Zapraszamy na XVIII Pieszą Piel-
grzymkę z Wadowic na Jasną Górę. Wy-
ruszamy 14 lipca 2003 roku o godz. 7.00
od Bazyliki NMP w Wadowicach. Zapisu-

jemy w Domu Katolickim od 5 – 12 lipca w
godzinach 18.00 – 19.00.

4. W środę, na Nowennie o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się o błogosławione owoce
XVIII Pieszej Pielgrzymki Wadowickiej.

5. Święci tego tygodnia: we wtorek
wspomnienie św. Jana z Dukli, w piątek św.
Benedykta opata, patrona Europy, w sobotę
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bisku-
pa i męczennika.

                 /-/ ks. Jakub Gil – Proboszcz

Poniedzałek - Rdz 28,10-22a Mt 9,18-26
Wtorek - Rdz 32,23-33 Mt 9,32-38
Środa - Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a Mt 10,1-7
Czwartek - Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5 Mt 10,7-15
Piątek - Prz 2,1-9 lub Dz 4,32-35 Mt 19,27-29
Sobota - Rdz 49,29-33;50,15-26 Mt 10,24-33

Różańcowy manewr
Bardzo się ucieszyłem, gdy po procesji

kończącej oktawy Bożego Ciała spotkałem
się z animatorami nawiedzenia różańcowe-
go poszczególnych rejonów naszej para-
fii. Przy okazji dowiedziałem się, że nie-
którzy parafianie odkładali na później na-
wiedzenie różańca w swoim domu, gdyż
pragnęli połączyć to z różnymi domowy-
mi spotkaniami. Teraz będą mobilizowani,
by podejmowali dobę nawiedzenia różań-
ca w porządku ulicy lub bloku - tam gdzie
mieszkają.

Animatorzy zostali poproszeni, aby czu-
wali nad nawiedzeniem w jednym wyzna-
czonym rejonie z dwudziestu dwóch, na
które podzielona jest nasza parafia. Ich za-
daniem jest troska, by rodziny określonej
ulicy czy bloku, pragnące przeżyć dobę
różańcowego nawiedzenia, zrobiły to
z dużą świadomością, a także w określo-
nym porządku i czasie.

Tym razem różańca nie wkładałem do
szkatułki, lecz ten znak Maryi połączyłem
bardziej ze znakiem eucharystycznego
Jezusa.

W liturgii przedsoborowej, były
bardziej restrykcyjne przepisy tyczące spra-
wowania Mszy. Dotyczyło to różnych pa-
ramentów liturgicznych. I tak kielich i pate-
na, używana do Mszy musiał być konse-
krowany przez biskupa. Korporał, czyli lnia-
na, kwadratowa chusta, rozkładana podczas
Mszy Św. na ołtarzu i na którym kapłan kładł
kielich i patenę z konsekrowanym Chlebem
i Winem – po zabrudzeniu, pierwsze pranie
musiał wykonać kapłan.

W tych liturgicznych przepisach chodziło
o podkreślenie wielkiej czci do wszystkich
paramentów, a także szat, których bezpo-
średnio kapłan używał przy sprawowaniu
Mszy Św. W ten sposób przepisy liturgicz-
ne podkreślały kult Najświętszego Sakra-
mentu, czyli Ciała i Krwi Pańskiej.

Kwadratowe, lniane płótno, zwane kor-
porałem (słowo korporał od łac. corpus =
ciało) było wkładane w ozdobny pokrowiec
zwany bursą. Miała ona za zadanie ustrzec
materiał, który styka się z Ciałem Pańskim
od zbrukania jakimkolwiek brudem fizycz-

(dokończenie na str. 4)-3-

Śp. Antoni Józef WOŹNIAK, ur. 1940 r., zam. os. Westeplatte
Śp. Stanisław WOJTAS, ur. 1944 r., zam. Kolanowice ul. Brzozowa

Pogrzeb Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Pismo Święte nacodzień
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nym. Podkreślał wielką czystość wymaga-
ną do sprawowania Najświętszej Ofiary.
Kapłan idąc do Mszy Św. z kielichem i  pa-
teną na której była położona hostia do kon-
sekracji powinien przykryć tę hostię, a pod-
czas Mszy kielich - tak zwaną palką, czyli
sztywnym, płóciennym nakryciem. Welon
koloru szat liturgicznych okrywał kielich,
a na nim kładł bursę, w której znajdował się
korporał.

Te szczegółowe przepisy wbijały w gło-
wę kapłana i innych uczestników  niezwy-
kłą świętość bezkrwawej ofiary Jezusa.
Trzeba również zaznaczyć, że wtedy był
również przepis, że kielich lub patenę albo
puszkę na komunikanty mógł dotykać tyl-
ko kapłan. Lektorom i ministrantom nie
wolno było ani nosić, ani dotykać kielicha
lub puszki. Dla kościelnego, który na co
dzień przygotowywał paramenty do Mszy
Św. proboszcz musiał się wystarać od bi-
skupa o specjalne pozwolenie na dotykanie
sprzętu liturgicznego.

Od naszego odpustu Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy nasi parafianie otrzymują ró-
żaniec - najczytelniejszy i najbardziej roz-
powszechniony znak Maryi – umieszczony
w korporale, a ten włożony do bursy.
W każdej bursie jest również włożona spe-
cjalna książeczka o różańcu. Ma ona słu-
żyć pomocą do lepszego przeżycia doby na-
wiedzenia.

Bardzo pragnąłem, aby ojciec czy mat-
ka, która otrzymuje różaniec od sąsiada
uświadomili sobie, że są kapłanami ogni-
ska domowego. To oni są kapłanami swo-
jej rodziny. Tak jak każdy ksiądz z najwięk-
szą czcią i pobożnością stara się odprawić

Mszę Św., dlatego uży-
wa tak wielu paramen-
tów liturgicznych, tak
niech w domach na-
szych z wielką czcią

będzie wyciągnięty z bursy korporał, a na-
stępnie niech będzie on rozłożony na stole,
który zawsze jest znakiem łączności ro-
dzinnej, a także wzmacniania sił w rodzi-
nie.

Różaniec położony na korporale, jak ho-
stia święta. Zdaję sobie sprawę, że jest za-
sadnicza różnica, bo konsekrowana hostia
to żywy Jezus, a różaniec to zawsze mar-
twy przedmiot służący do modlitwy. Jest
to tak zasadnicza różnica, że więcej jest
niepodobieństw niżeli zbliżeń. W tym jed-
nak znaku gorąco pragnąłem podkreślić ten
podstawową prawd, że Jezus Chrystus
swoje Ciało wziął z ciała Najświętszej Ma-
ryi Panny. Ciało Pańskie było ukształtowa-
ne przez ciało Matki z Nazaretu.

Niech przez pobożne odmówienie różań-
ca, w każdej z naszych rodzin przyczyni
się do pogłębienia naszej wiary, nadziei
i miłości. Przez Maryję do Jezusa.

   Ks. Proboszcz

W radosnych nastrojach wsiadamy do
autokaru, czas wracać do domu. W drodze
powrotnej śpiewamy Maryjne pieśni, odma-
wiamy Bolesną Tajemnicę Różańca, którą
prowadzi Siostra Nazaretanka. Zapoznaje-
my się także z treścią artykułu „Juliusz Sło-
wacki do swej matki”. W cichej modlitwie
błagalnej Juliusz Słowacki prosi Maryję o
powrót pod rodzinny dach, gdzie z utęsk- Maria Zadora

(dokończenie ze str. 3)

(dokończenie ze str. 7)

W lipcu swój Roczek obchodzą:
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

Jagoda Julia SZEWCZYK
Nikodem Dawid BŁACHOWSKI
kamil Mateusz WICHER
Natalia Wiktoria KOZŁOWSKA
Kamil Jakub ZIĘCINA
Gabriela Barbara HUBER Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej

do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Paulia Magdalena SMAGŁO
Katarzyna BULZACKA
Marie OCEANE
Patryk Rafał MIKA

W programie:
Asyż – San Giovanni Rotondo /grób św.
Ojca Pio/ - Rzym – Monte Cassino – Flo-
rencja – Padwa – Wenecja

Koszt 200 Euro + 600 zł.
Przejazd  autokarem klasy lux, ubezpiecze-
nie, zakwaterowanie w hotelach /6 nocle-

PIELGRZYMKA DO RZYMU
gów/ z wyżywieniem /śniadania i obiado-
kolacje/opieka i wspólne zwiedzanie.

ZAPISY:
Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach
– kancelaria parafialna codziennie od 9.00
– 10.00
W razie konieczności tel. 0608 20 40 18
Przy zapisie należy wpłacić tytułem I raty
600 zł.

25 lecie Pontyfikatu Ojca świętego
Termin 15 – 23 października 2003

GRUPA MODLITEWNA OJCA PIO
Najmłodszą wspólnotą w naszej parafii

jest Grupa Modlitewna Ojca Pio, niebawem
będzie obchodzić swój rok istnienia. Zawią-
zanie się tej grupy było owocem wyniesie-
nia na ołtarze jeszcze wtedy błogosławio-
nego Ojca Pio. Dokładnie rok temu z po-
trzeby serca ks. Krzysztof Główka zorga-
nizował pielgrzymkę do Rzymu na kanoni-
zację tego stygmatyka z Pietrelciny. Atmos-
fera pielgrzymki, wielka radość z wynie-
sienia na ołtarze tego cudownego człowie-
ka, który już za życia uchodził za świętego
wzbudziła w sercach uczestników pragnie-
nie ciągłości bycia z Nim na co dzień, oraz
rozwijania jego duchowości we własnym
życiu i chęcią zarażania się tych, których
Bóg postawił na naszej drodze. Obecnie
wspólnota liczy 70 członków. Grupę tą cha-
rakteryzuje duża różnorodność. Tworzą ją
ludzie z różnych parafii, a nawet miast, wielu

środowisk, zawodów, ludzie starzy i mło-
dzi, kobiety i mężczyźni, młodzież i dzieci;
wszystkich jednak łączy miłość do nasze-
go Ojca duchowego, który nas scala
w jedno w tej wspólnocie i różnymi dro-
gami do niej doprowadził. Z wielką rado-
ścią nasza grupa modlitwy gromadzi się
w każdą 3-cią sobotę miesiąca na wspól-
nej eucharystii, której przewodniczy opie-
kun naszej wspólnoty, kochany ks. Krzysz-
tof – czciciel i miłośnik Ojca Pio.

Eucharystia jest szczytem i centrum ży-
cia naszej grupy. Wszyscy tam przy stole
pańskim gromadzimy się i wielbimy Boga
za te cudowne dary i za dar spotkania
 w rodzinie, za dar tak wielkiego świętego
i potężnego orędownika za nami u Boga.

(dokończenie w następnym numarze)

Monika Skowronek

nieniem czeka na niego najdroższe z wszyst-
kich rzeczy na świecie – serce matki. Mat-
ka była dla Słowackiego uosobieniem tego,
co najpiękniejsze, najdroższe, najlepsze.

„O wstaw się za mną o Najświętsza Pan-
no! Ty jesteś taka na obrazach śliczna!”

Niech postawa wielkiego naszego wiesz-
cza będzie przykładem i przypomnieniem,
jak trzeba kochać swoją Matkę.


