Konsekracja bazyliki w
Licheniu - 12 czerwca 2004
roku
„Marzymy o tym, by konsekracji dokonał osobiście
Jan Paweł II” - powiedział
podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami przybyłymi do Lichenia ks. Andrzej
Pakuła, prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, którzy są gospodarzami tego miejsca. Ksiądz
prowincjał powiedział też, że w grudniu 2002
roku pokazywał Papieżowi ostateczne plany wykończenia tej największej polskiej świątyni i Jan Paweł n bardzo interesował się
projektami oraz wspominał swoją wizytę
w Licheniu w czerwcu 1999 roku.
W licheńskiej bazylice pw. Najświętszej
Maryi Panny będzie mogło przebywać jednorazowo kilkanaście tysięcy wiernych. Jej
bryła architektoniczna nawiązuje, do rzymskiej Bazyliki św. Piotra. Świątynia ma blisko 130 m długości i przeszło 70 m szerokości. Kopuła sięga 70 m, a wieża ma ponad
120 m wysokości. Do nowej bazyliki przeniesiony zostanie z pobliskiego kościoła św.
Doroty cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, której kult szerzy się
na tych ziemiach od prawie 200 lat. Do Lichenia przybywa każdego roku ponad milion
pątników z kraju i zagranicy. Od 1949 roku
miejscem tym opiekują się księża marianie.
Uwaga na sekty!
Zbyt wielu rodziców bagatelizuje zagrożenia ze strony sekt, z którymi mogą zetknąć się ich dzieci - ostrzegają duchowni
i wolontariusze zaangażowani w pracę Biur
Informacji o Nowych Ruchach Religijnych
i Sektach w całym kraju. Lato jest czasem
wzmożonej aktywności sekt, które werbują
nowych członków wśród młodzieży wypo-
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czywającej z dala od
domu.
- Dzięki pracy dziesiątek biur informacji
w całym kraju rodzice
coraz więcej wiedzą
o sektach - twierdzi Dariusz Pietrek ze śląskiego Centrum Informacji o Sektach i Subkulturach KANA w Katowicach. Jednak,
jego zdaniem, nadal zbyt wielu rodziców bagatelizuje problem i zwraca się o pomoc zbyt
późno. Z tą diagnozą zgadza się o. Tomasz
Alexiewicz z dominikańskiego Biura Informacji o Nowych Religiach i Sektach
w Warszawie. Dorośli mówią często: przecież jesteśmy normalną rodziną, nie
spodziewaliśmy się czegoś takiego. Nie zdają
sobie sprawy z tego, że każde dziecko może
zostać uwikłane w sektę.
Tylko w dominikańskim ośrodku w Warszawie w ubiegłym roku poddało się terapii
po wyjściu z sekty ponad 100 szczególnie
pokrzywdzonych osób. Ponad 240 osób
skorzystało z porad psychologów, a tysiącu
udzielono informacji o sektach. W spotkaniach i prelekcjach informacyjno-profilaktycznych wzięło udział 7,3 tys. osób. Podobną działalność informacyjno-profilaktyczną oraz terapeutyczną prowadzi kilkadziesiąt ośrodków informacji w całym kraju.
- Jest kilka ogólnych zasad, o których rodzice powinni pamiętać - przypomina o. Alexiewicz. Przede wszystkim należy utrzymywać kontakt z dzieckiem, rozmawiać z nim,
przed wyjazdem ostrzec o możliwości werbunku i wyposażyć w zestaw pytań, «które
warto zadać» osobom wciągającym je
w rozmowę, np.: „Czy próbujesz mnie namówić, bym wstąpił do jakiejś organizacji
lub grupy”?; „Czy kłamstwo jest w pewnych sytuacjach dopuszczalne?”; „Co będę
musiał robić, jeśli się do was przyłączę?” .
Do użytku parafialnego
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+ Drogi Księże Prałacie,
Kubo,
Dziękuję za list zapowiadający Pielgrzymkę Wadowiczan z Kapłanami i Przedstawicielami Władz a także z Orkiestrami
Strażackimi województwa małopolskiego,
które w 25 zespołach chcą zagrać ,Papieżowi na 25-lecie Pontyfikatu. Dziękuję Parafiom, Domom Zakonnym i Mieszkańcom
Wadowic za podejmowane wszelkiego rodzaju zadania materialne i duchowe, a przede
wszystkim za modlitwy, którymi wspierają
mnie w czasie pełnienia posługi Piotrowej
w Kościele Chrystusowym.
Z serca Wszystkim błogosławię i polecam
opiece Matki Najświętszej

Przewielebny Ksiądz Prałat
Ks. Proboszcz Jakub Gil
Plac Jana Pawła II
34-100 Wadowice
POLONIA

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRODRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTUŚWIĘROKA JEREMIASZA

TEGOPAWŁAAPOSTOŁADOEFEZJAN:

Jr 23, 1-6

Ef 2, 13-18

Bóg sam ustanowi pasterzy

Chrystus jednoczy ludzkość

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

EWANGELIA: Mk 6, 30 - 34
Jezus dobry pasterz

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On
rzekł do nich:
„Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce
pustynne i wypocznijcie nieco”. Tak
wielu bowiem przychodziło i odchodziło,
że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się
tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet
ich uprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum
i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem
jak owce nie mające pasterza. I zaczął
ich nauczać.
Oto słowo Pańskie

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Bóg przez proroka Jeremiasza zapowiada, że ustanowi dla swoich owiec pasterzy, którzy będą się o nie troszczyli.
Pan Jezus mówi, że jest Dobrym Pasterzem - ogłasza, że w Nim spełnia się zapowiedź mesjańska. On będzie realizował
to, co Bóg zapowiedział przez proroków.
Wizerunek Dobrego Pasterza znaleziony
został w katakumbach. Spotykamy go także na świecznikach, mozaikach i tablicach
nagrobnych czasów wczesnego chrześcijaństwa. Obrazy te świadczą, że kult Chrystusa Dobrego Pasterza był bardzo żywy
w pierwotnym Kościele. Przypominały
one pierwszym chrześcijanom, że Jezus
ich kocha i troszczy się o nich.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje troskę Je- -2-

zusa o Apostołów i o wszystkich, którzy
szli za Nim. Troszczy się On o wszystkie
ich potrzeby, także o odpoczynek. „Gdy
ujrzał wielki tłum, który szedł wszędzie
za Nim, zdjęła Go litość. Byli bowiem jak
owce nie mające pasterza. I zaczął ich
nauczać”.
Jaka powinna być nasza odpowiedź na
miłość Jezusa, na pragnienie poznania Go
i przyjaźni z Nim, na posłuszeństwo Jego
nauce? Tylko On jest Drogą, Prawdą
i Życiem. Przylgnąć do Niego to również
słuchać głosu tych, których pozostawił
nam jako swych przedstawicieli. Oni w Jego imieniu - są dzisiaj naszymi pasterzami.
ks. Józef Gaweł - sercanin

Pielgzymka do Kalwari Pacławskiej, Lwowa i na Kresy Wschodnie
Lwów zaprawdę jest Urbs Templorum
– miastem Świątyń. W panoramie miasta
dominują wieże i kopuły licznych budowli
Sakralnych. Jat ich ponad 80. Najciekawsze znajdują się w dawnym śródmieściu
Lwowa. W ich architekturze przeplatają się
najrozmaitsze tradycje narodowe i światowe tendencje – bizantyjskie, renesansowe, barokowe, klasycystyczne.
W mieście współistnieją rozmaite wyznania chrześcijańskie – prawosławne
(trzy), rzymsko – katolickie, greko – katolickie, protestanckie, ormiańskie autokefaliczne. W gminie żydowskiej czynna jest
synagoga.
Wędrując po bruku wąskich ulic i zaułków wszędzie widać patynę wieków.
W sercu dawnego Lwowa napotykamy
wiele budowli i miejsc, przy których warto się zatrzymać. W naszej wędrówce poznaliśmy ich wiele, zwrócę uwagę, na te
najbardziej ważne, bo wszystkich nie sposób opisać.

- Kościół św. Elżbiety, piękna architektura
neogotycka, fasada wygląda jakby została
przeniesiona prosto z Francji – zdobi ją
wspaniała rozeta, a wieńczy grupa Ukrzyżowania. Kościół został zaplanowany jako
trójwymiarowa bazylika. Wyposażenie wnętrza nie przetrwało „barbarzyńców ze wschodu” – kościół został zamieniony na magazyn. Na przeprowadzenie generalnego remontu zdecydowali się greko – katolicy, którzy gospodarzą tu od 1990 roku, dodając do
wezwania św. Elżbiety, także św. Olgę.
- Gmach głównego dworca kolejowego
Lwowa, wybudowany w latach 1899 – 1903,
utrzymany w stylu wiedeńskiego historyzmu.
- Zespół budowli greko – katolickich katedry św. Jura – arcydzieło rzeźby J.J. Piusla,
w szczególności kompozycja „Św. Jerzy
walczący ze smokiem”, wieńcząca attykę
fasady. W krypcie katedry są pochowani biskupi i metropolici.
Maria Zadora
cdn

Nasze sprawy
zacjami wysłaliśmy: 49 samochodów, 19 rowerów, 7 motocykli, traktor i silnik do łodzi. Pomoc dotarła do następujących krajów:
Boliwia, Brazylia, Czad, Ekwador, Filipiny,
Ghana, Indie, Kamerun, Kazachstan, Kenia,
Kolumbia, D.R. Konga, Kongo, Madagaskar,
Mozambik, Namibia, Papua Nowa Gwinea,
Paragwaj, Peru, RCA, RPA, Rwanda, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Zambia.
Michał Gierycz Odpowiedzialny za Spotkanie
Najwięcej wpłat na lipcową Akcję MIVA
Młodych w Wadowicach.
Polska było z archidiecezji Poznańskiej, Krakowskiej, Warszawskiej i diecezji Opolskiej
MIVA Polska
oraz Pelplińskiej. Wszystkim ofiarodawcom
Przewielebny Księże Proboszczu!
- polskim kierowcom, a szczególnie księżom
Polscy misjonarze z całego świata skłaproboszczom, którzy zorganizowali zbiórkę
dają serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za pomoc
na środki transportu dla misjonarzy w swow zakupie
ich parafiach składamy serdeczne „Bóg zaśrodków transportu. Z innymi organi- -7- płać”.
Ks. Marian Midura
Wspólnota Emmanuel
Szanowny Księże Prałacie,
Serdecznie zapraszamy Księdza na Mszę
Świętą w dniu 22 VII 2003 o godzinie
17.00, inaugurującą Spotkanie Młodych
w Wadowicach. Celebrze przewodniczyć
będzie ks. bp Jan Szkodoń.
Namiot, w którym sprawowana będzie
Eucharystia znajduje się na terenie klasztoru OO. Karmelitów, ul. Karmelitańska 22/
24. Liczymy na Księdza obecność.

Intencje mszalne:
Poniedziałek 21 lipca
6.00 Śp. Jan Morawiec
7.00 Śp. Józef Szczygieł
8.00 Śp. Stanisław Paleczny
12.00 Śp. Eugeniusz Zając
18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko

Piątek 25 lipca
6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
7.00 Śp. Józef Szczygieł
Śp. Stanisław Gielas
8.00 O Błog. Boże dla ks. Proboszcza w
dniu imienin
12.00 Śp. Jakub Anna Eichiel Franciszek i Maria
18.00 Śp. Krzysztof Stawowy

Wtorek 22 lipca
6.00 Śp. Jan Morawiec
7.00 Śp. Józef Szczygieł
Śp. Stanisław Gielas
8.00 Śp. Janusz Wojtas - 1 r. śm.
12.00 Śp. Stanisław Paleczny
18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
Środa 23 lipca
6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
7.00 Śp. Józef Szczygieł
8.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Stanisław Gielas
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Pismo Święte na codzień:
Poniedziałek: Wj 14, 5-9a. 10-18; Mt 12, 38-42
Wtorek: Wj 14, 21-15, 1; Mt 12, 46-50
Środa: LM VI, s. 198; Ga 6, 14-16; J 15, 1-8
Czwartek: Wj 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Mt 13, 10-17
Piątek: 2 Kor, 4, 7-15; Mt 20, 20-28
Sobota: Wj 24, 3-8; Mt 13, 24-30

Zapowiedzi:

Czwartek 24 lipca
6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
7.00 Śp. Józef Szczygieł
Śp. Anna RudolfKućma z córką Antoniną
8.00 O zdr. i Błog. Boże dla Anny w dniu imienin
12.00 Śp. Eugeniusz Zając
18.00 O zdr. i Błog Boże dla Krystyny

Sobota 26 lipca
6.00 Śp. Anna i Antoni Grabysz
Śp.Maria i Wojciech Skoczylas
7.00 Śp. Józef Szczygieł
8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
12.00 Śp. Anna, Stanisław,
Wiesław, Stefania, Władysław
18.00 Śp. Antonina 20 r. śm.
Niedziela 27 lipca
6.00 Śp. Józef Szczygieł
7.30 Śp. Karol Romek - 3 r. śm.
9.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
10.30 Śp. Stanisław Dudek - 25 r. śm.
Śp. Janusz Dudek - 16 r. śm.
12.00 Śp. Stanisław Paleczny
13.15 Śp. Jan, Irena i Anna
19.00 Śp. Edward Góral - 2 r. śm.

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

Paweł Krzysztoń, syn Jana i Heleny z d. Paździora, zam. Wadowice, ul. Graniczna 8 i Elżbieta Woźniak, córka Stanisława i Józefy z d. Filek, zam. Jaroszowice 388
Piotr Krzewski, syn Ryszadra i Wiesławy z d. Laskowska, zam. Łódź, ul. Gorkiego 3 i Agnieszka Kłobuch, córka Jana i Bogumiły z d. Tyrała, zam. Wadowice, ul.
Karmelicka 110
Tomasz Fuczek, syn Józefa i Teresy z d. Góral zam. Wadowice oś XX-lecia 4/4
i Ewa Strama, córka Józefa i Czesławy z d. Szczechowicz, zam. Kulcze D. 216
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Ogłoszenia parafialne
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 20 lipca 2003 r.
1. Patrona kierowców – św. Krzysztofa jest w piątek, - w przyszłą niedzielę
po każdej Mszy Św. - modląc się o szczęśliwą jazdę – w kościele poświęcimy kluczyki od samochodów, a na zewnątrz chętnym święcić będziemy samochody. Ministranci przy kościele będą kwestować na
pomoc w zakupie samochodu dla misjonarzy. Kultura na jezdni, która wyraża się
także w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowiązkiem moralnym każdego chrześcijanina. Grzeszy ten, kto używając napojów alkoholowych kieruje pojazdem oraz, kto świadomie łamie przepisy drogowe.
2. Czas letni to okres intensywnej pracy rolników przy żniwach. Pamiętajmy
o ich mozolnej pracy. Na różny sposób
starajmy się im pomagać, a także szanować ich pracę. Miejmy we czci chleb, bo
na niego trzeba ciężko pracować. Naszą
modlitwę na Nowennie do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w środę o godz. 8.30
i 17.30 ofiarujemy w intencji rolników.
3. Spotkanie Straży Honorowej Serca
Bożego odbędzie się w czwartek o godz.
16.30.
4. W sobotę jest wspomnienie Św. Joachima i Anny – rodziców Najświętszej
Maryi Panny i dziadków naszego Zbawiciela. Wyrazem naszej chrześcijańskiej kultury
jest
cześć
i szacunek oraz pomoc ludziom starszym.
5. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła oraz św.
Apolinarego, biskupa i męczennika we wtorek – Marii Magdaleny, w środę - Święto
św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, w
czwartek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy, w piątek – Święto św. Jakuba Apostoła
oraz św. Krzysztofa, w sobotę – wspomnienie świętych Joachima i Anny, Rodziców
NMP.
/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

Mój Patron
Przez wiele lat nie był mi bliski św. Jakub, chociaż otrzymałem go za patrona na
chrzcie świętym. Przyczyną tej odległości
był fakt, że w dzieciństwie moi najbliżsi
zwracali się do mnie moim drugim imieniem – Staś. Przez całą szkołę podstawową byłem Staszkiem. Kiedy poszedłem do
szkoły średniej i tam trzeba było przedłożyć metrykę urodzenia – wtedy wpisali
w dziennik moje pierwsze imię: Jakub.
Moja młodość i dojrzałość wiązała się z tym
imieniem. Ogromne wewnętrzne mocowanie przeżyłem żeby pokochać: Kubusia,
Kubę, Jakuba. W pełni pogodziłem się z
mym patronem, gdy odbyłem w trzydziestym roku mego kapłaństwa pielgrzymkę
do Composteli. Tam w pełni otrzymałem -3-

łaskę zrozumienia piękna tego imienia. Pojąłem niezwykła apostolską drogę świętego
Jakuba.
Cieszę się, że współcześnie w wielu rodzinach chrzci się chłopców tym imieniem.
Współcześnie to imię jest bardzo popularne.
Często rodzice przy wyborze imion dla narodzonych dzieci kierują się modą, czy też
imieniem bohatera ukochanego serialu filmowego. Mój chrzestny ojciec, który do dnia
dzisiejszego żyje i ma 92 lata z dumą mi
przypomina, iż to jego zasługa, że mam na
imię Jakub.
Z tymi wszystkimi, którzy obchodzą
w najbliższy piątek swe imieniny zwracam
się z miłością do swego patrona i przypo(dokończenie na str. 4)

(dokończenie ze str. 3)

minam z artykułu ks. Roman Tkacza SAC
niektóre jego cechy.
Dwa motywy skłaniają dzisiaj do refleksji
nad św. Jakubem. Pierwszy z nich to
zbliżający się Rok Święty 2004
w Composteli (jest ogłaszany, gdy święto
św. Jakuba - 25 lipca - przypada w
niedzielę). Drugi to renesans drogi św.
Jakuba. „Camino de Santiago” - tak brzmi
hiszpańska nazwa szlaku, który od X do
mniej więcej XVI wieku niczym system
krwionośny oplatał cały Stary Kontynent.
Ustalone trasy pielgrzymkowe rozpoczynały
się w Skandynawii i Konstantynopolu”.
Stawiamy zatem pytania: Co urzeka
współczesnego człowieka w postaci
oddalonej od nas o dwa tysiące lat?
Dlaczego, mając pod ręką tylu bohaterów,
świętych, tyle innych wzorców, sięgamy po
tę właśnie postać? Wydaje się, że odpowiedź
zawierają dwa słowa - tytan wiary.
„Wiara to most bez filarów”, gdzie na
jednym brzegu stoi Bóg, na drugim człowiek i ta relacja (wiara) nie jest niczym podtrzymywana. Pierwszym człowiekiem „biblijnej wiary” był Abraham, którego
nazywamy ojcem wszystkich wierzących.
Usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć
do ziemi, którą mu obiecał Bóg. Wyszedł,
nie wiedząc dokąd idzie (Hbr 11,8). Szedł,
„jakby widząc Niewidzialnego”.
Podobnie św. Jakub. Usłuchał, to znaczy
okazał posłuszeństwo poleceniu Jezusa, by
„szedł na krańce świata i głosił Ewangelię”
(por. Mk 16,15-16). Jakub wyszedł, choć

nie wiedział, dokąd ma dojść. Posłuszny misyjnemu nakazowi Mistrza podążył na krańce znanego wówczas świata, ku ziemiom
podległej Rzymowi - Hiszpanii.
Św. Jakub nazywany Starszym, brat św.
Jana Ewangelisty, był rybakiem. Wezwany
natychmiast zostawił łódź i ojca (Mt 4,22)
i poszedł za Jezusem. Obok Piotra i Jana
był uprzywilejowanym Apostołem. Był przy
wskrzeszeniu córki Jaira, uzdrowieniu
teściowej Piotra, na górze Tabor. Cechował
go niezwykły zapał (Jakuba i Jana Jezus
nazwał Boanerges, to znaczy synowie
gromu (Mk 3,17). Wielka moc Jakubowa
nawracania na wiarę wpłynęła na decyzję
Heroda Antypasa I (wnuka Heroda Wielkiego), który gdy rozpoczął walkę z chrześcijaństwem, najpierw polecił zgładzić Jakuba, brata Jana, mieczem (por. Dz 12,2).
Tradycja dodaje, że św. Jakub z radości ucałował swojego kata, czym spowodował, że
ten przyjął Dobrą Nowinę i również poniósł
śmierć męczeńską.
Wiara potwierdzona świadectwem kolan
u św. Jakuba przypominały one kolana
wielbłądzie.
Wiara św. Jakuba zwanego tytanem wiary wciąż imponuje. Z podziwu dla niej zrodził się w jego świątyni w Santiago de
Compostella niespotykany obrzęd okadzania
figury św. Jakuba kadzielnicą ważącą 54 kg,
zwaną Botafumeiro. Z pragnienia umocnienia wiary pielgrzymiej zrodził się obrzęd
kładzenia rąk na barkach św. Jakuba, aby
zaczerpnąć mocy wiary.
ks. Proboszcz

Najdłuższe pontyfikaty w historii Kościoła
JAN PAWEŁ II
Watykanem i Castel Gandolfo, co stanowi
Jan Paweł II jest papieżem rekordów:
około 11 ,5% czasu trwania pontyfikatu;
odbył 101 zagranicznych podróży
wydał 14 encyklik, 65 listów, konstytucji
apostolskich, w czasie których trzykrotnie
i adhortacji apostolskich oraz 25
pokonał odległość między Ziemią
dokumentów motu proprio; kanonizował
a Księżycem, co odpowiada 30 okrążeniom
473 osoby, a ogłosił błogosławionymi -1315;
kuli ziemskiej; podróżując, spędził ponad
zwołał 8 konsystorzy zwyczajnych, podczas
900 dni, tzn. ponad 2,5 roku, poza -4- których wyniósł do godności kardynalskiej

201 kapłanów; osobiście udziel_ sakry
biskupiej 321 osobom; w czasie jego
pontyfikatu odbyło się już ponad 1000
audiencji generalnych, w których
uczestniczyło prawie 17 mln pielgrzymów.
Od 30 kwietnia 2003 r. pontyfikat Jana
Pawła II osiągnął następny rekord: stał się
czwartym co do długości pontyfikatem w
historii Kościoła (do tego dnia pontyfikat
polskiego Papieża był krótszy od
pontyfikatu Piusa VI, który zasiadał na
Stolicy Apostolskiej 24 lata, 6 miesięcy i 8
dni). Dłużej przewodzili Kościołowi jedynie
św. Piotr, bł. Pius IX i Leon XIII.
ŚW- PIOTR
Szymon Piotr był rybakiem, który wraz
ze swym bratem Andrzejem pracował nad
Jeziorem Galilejskim. Był człowiekiem
prostym i niewykształconym; jemu właśnie
- pomimo ludzkich słabości i wad - Jezus
powierzył wielką rolę w Kościele:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jony. (...) Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na
tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz
na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie” (Mt 16, 17-19) oraz: „Paś owce
moje!” (por. J 21, 15-17). Piotr miał
utwierdzać braci w wierze: „Szymonie,
Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was
przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za
tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej
strony utwierdzaj twoich braci” (tk 22,31).
Apostoł Piotr przewodził Kościołowi od
śmierci Chrystusa aż do swojej męczeńskiej
śmierci w Rzymie w 67 r. (z innych źródeł
historycznych wynika, że Piotr zginął w 64
r.). Tradycyjnie uważa się, że jego
pontyfikat trwał 34 lata.

BŁ. PIUS IX
Na konklawe w 1846 r. Święte Kolegium
wybrało na papieża najmłodszego
z kardynałów, Giovanniego Marię MastaiFerrettiego, który przeszedł do historii jako
Pius IX (1846-78). Rozpoczął się
najdłuższy (po św. Piotrze) pontyfikat,
który trwał 32 lata 7 miesięcy i 21 dni. Imię
Piusa IX kojarzy się głównie z Soborem
Watykańskim I (1869-70), z dogmatem
o Niepokalanym Poczęciu (1854 r.) oraz
z „Syllabusem”, czyli wykazem 80 błędów
doktrynalnych. Największym wydarzeniem
politycznym tego okresu było powstanie
Królestwa Włoch (14 maja 1861 r.), które
obejmowało także tereny Państwa Kościelnego, a od 1870 r. - również Rzym. Pius
IX zaprotestował przeciwko okupacji
miasta przez wojska piemonckie, ogłaszając
się „więźniem Watykanu”, i do śmierci nie
wyszedł poza mury watykańskie.
LEON XIII
Następcą Piusa IX był kard. Gioacchino
Vincenzo de Pecci, szlachcic z miasteczka
Carpineto, położonego w pod rzymskim
regionie Ciociaria. Przyjął imię Leon XIII
i zasiadał na Stolicy Piotrowej 25 lat i 5
miesięcy (1878-1903). Leon XIII był
następnym papieżem-więźniem, który
nigdy nie opuścił Watykanu. Natomiast
bardzo lubił Ogrody Watykańskie, gdzie
często udawał się na spacery. Papież ten dawny nuncjusz apostolski w Belgii i biskup
Perugii - pozostawił po sobie bogatą
spuściznę doktrynalną, która zawarta jest
m.in. w 20 encyklikach. To jemu
zawdzięczamy m.in. słynną encyklikę Rerum novarum, która stała się podstawą
nauki społecznej Kościoła.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:
Pogrzeb Śp. Tadeusz
RYŁKO, ur. 1932 r., zam. ul. M. Wadowity 3

Śp. Maria Regina CAMPEL, S. Jadwiga, Albertynka, zam u. Mickiewicza 33a
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mi wieczne spoczywanie

