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Jan Paweł II

V majowy Zlot dzieci i Młodzieży Szkół
im. Jana Pawła II

W dniu 18 maja – dniu 85.
urodzin Jana Pawła II, wa-
dowicki rynek niepodzielnie
opanowało ponad 5 tys.
dzieci i młodzieży przyby-
łych autokarami ze 150

szkół im. Jana Pawła II z całej Polski.
Po wstępnych formalnościach i wpro-

wadzeniu, o godz. 12.00 młodzież uczest-
niczyła w koncelebrowanej mszy św. pod
przewodnictwem ks. Kardynała Francisz-
ka Macharskiego.

W pobliskim hotelu „Podhalanin” przy-
gotowano gorący posiłek dla uczestników
zlotu. Ustawiono 4 kuchnie polowe, ale
wyjątkowo deszczowa pogoda wymusza-
ła ciągłe przemieszczanie stanowisk. Oko-
ło godz. 13.20 pierwsze grupy dzieci za- Stanisława Bandoła

częły napływać na dzie-
dziniec koszar. Pani Te-
resa Nogala, a później P.
Małgosia Radoń witały
przybywających i kierowały do punktu
wydawania posiłku. Mimo dużej liczby dzie-
ci i młodzieży – kolejka szybko malała.
Zziębnięte i zmoczone dzieci z apetytem
zjadały gorący posiłek – smakujący tym
bardziej, że przygrywała dziecięca orkie-
stra. Przy czterech stolikach Panie z Ze-
społu Charytatywnego i Rady parafialnej
wydawały słodycze przekazane przez Za-
kłady Cukiernicze „Skawa”.

Choć w tym dniu niebo częściej płakało,
to jednak trudno byłoby przygasić ogólną
radość i zadowolenie uczestników Zlotu.

Korzystając z wizyty kilku z nas przesyłam Wam najserdeczniejsze pozdrowienia i jedno-
czę się z wami w modlitwie. Wiem, jak zostaliście doświadczeni przez odejście naszego
Ojca Świętego. Wiedzcie, że my również bardzo cierpieliśmy z tego powodu modląc się,
aby Dobry Bóg otworzył dla Niego niebo.

Jestem przekonany, że Kościół uzna za świętego tego człowieka, którego wydało światu
Wasze miasto i cieszę się już na ten akt łaski Pana.

Nie mogę napisać do każdego z Was, lecz zachowuję Wasze twarze w mojej pamięci,
moim sercu i towarzyszę Wam w wierze.

Tymczasem pozwólcie mi zaadresować szczególne pozdrowienia dla Pani Burmistrz
i Księdza Proboszcza Gila, Księdza Jana Jarco wraz ze swoimi braćmi w kapłaństwie.

Niech pokój Chrystusa zamieszka w waszych domach i waszych sercach, niech za wsta-
wiennictwem Marii, Bóg Wam błogosławi.

Szczęść Boże

Drodzy przyjaciele i bracia w wierze

Ojciec Eric Ardiet
21470 Brazey en Plaine

Z braterskim pozdrowieniem
Eric Ardiet

Proboszcz Doyen

Istnieje zatem specyficzna wza-
jemność pomiędzy Eucharystią
a Kapłaństwem, wzajemność,
która sięga początkami Wieczer-
nika: chodzi o dwa sakramenty
ustanowione równocześnie,
związane ze sobą nierozerwalnie
aż do końca.

W istocie liczy się nasze przy-
lgnięcie do Chrystusa; miłość,
jaką żywimy do Eucharystii; żar-
liwość, z jaką ją celebrujemy;
nabożeństwo, z jakim ją adoru-
jemy; gorliwość, z jaką rozda-
jemy ją braciom, w szczególno-
ści chorym.
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Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-
ŁA AP DO RZYMIAN

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA:
Wj 19, 1-6a Rz 5, 6-11

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Obietnice Boże dla ludu wybranego Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa,
dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Ewangelia: Mt 9,36-10,8 Rozesłanie apostołów

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie
mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotni-
ków mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy
przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczysty-
mi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu
apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebe-
deusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i
Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu
wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do
żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.
Idźcie i głoście: „Bliskie jużjest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie».

1. W czwartek 16 czerwca pielgrzymu-
jemy o godz. 16.00 na Apel Jasnogórski.
W naszej parafii z okazji VI rocznicy ko-
ronacji obrazu Matki Boskiej uroczystą
mszę św. odprawimy o godz. 19.00, wraz
z nabożeństwem do Serca Bożego. O godz.
20.00 pomiędzy kościołem, a domem Pa-
pieża będzie w tym dniu specjalna akade-
mia. Zapraszamy. Spotkanie Rycerstwa
Niepokalanej oraz Akcji Katolickiej będzie
o godz. 17.00.

2. Czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa zapraszamy na pielgrzymkę w so-
botę 18 czerwca. Wyjazd o godz. 6.30.
Koszt przejazdu wyjątkowo 10 zł.
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/-/ Ks. Jakub Gil – Proboszcz

3. Z radością informujemy parafian, że ks.
prałat Zdzisław Kałwa będzie obchodził uro-
czystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
w przyszłą niedzielę 19 czerwca na mszy
św. o godz. 12.00. W tym dniu Msza św.
o godz. 13.15 odbędzie się w kaplicy para-
fialnej.

4. Święci tego tygodnia: w poniedziałek –
wspomnienie św. Antoniego z Padwy, ka-
płana i doktora Kościoła, we wtorek – wspo-
mnienie bł. Michała Kozala, biskupa i mę-
czennika, w środę – wspomnienie bł.
Jolanty, zakonnicy, w piątek – wspomnie-
nie św. Brata Alberta Chmielowskiego, za-
konnika.

gają osobistego nawrócenia” - zaapelowali
członkowie Rady Stałej Konferencji Episko-
patu Polski 13 kwietnia 2005 r.

Propozycje Biskupów
Również poszczególni biskupi zabierali

głos apelując, aby pamięci zmarłego Papie-
ża poświęcone były dzieła służące bliźnim.
Zdaniem abp. Józefa Życińskiego sposo-
bów na podejmowanie dziedzictwa pa-
pieskiego może być wiele, ale należy uni-
kać „gigantomanii pod względem budowy
czegoś nadzwyczajnego”, żeby „przyćmić
sąsiednie miasteczko”. „Rywalizacja nie jest
wyrazem miłości do Ojca Świętego, a tyl-
ko narcystycznym zapatrzeniem w siebie”
– podkreślił metropolita lubelski.

W odczytanym 15 maja w kościołach ca-
łego kraju liście pasterskim cała Konferen-
cja Episkopatu wezwała, by pamięć o zmar-
łym Papieżu pobudziła „do posłuszeństwa
jego wezwaniom oraz naśladowania go
w życiu osobistym i społecznym”. „Tylko
wtedy zewnętrzne znaki naszej czci wobec
niego będą uczciwe i wiarygodne” - argu-
mentowali członkowie Episkopatu.

Jednak nie wszędzie apel ten spotyka się
ze zrozumieniem. Np. w Katowicach Rada
Miasta postanowiła, że przed katedrą sta-

nie pomnik Jana Pawła II, zaś imię Papieża
Polaka otrzyma Szpital Geriatryczny
w dzielnicy Szopienice. Komentując opi-
nie, według których lepszym sposobem zło-
żenia hołdu Janowi Pawłowi II byłoby
sfinansowanie funduszu stypendialnego
czy schroniska dla bezdomnych, prezydent
miasta Piotr Uszok stwierdził, że na pomoc
społeczną Katowice przeznaczają co roku
100 mln zł. Tymczasem budowa pomnika
w zależności od wybranej koncepcji, kosz-
tować będzie nie więcej niż 200 tys. zł.

Dzień Papieża Jana Pawła II
Należy włożyć wysiłek w rozszerzenie

idei wprowadzonego z inicjatywy Episko-
patu Dnia Papieskiego, obchodzonego od
kilku lat w niedzielę poprzedzającą 16 paź-
dziernika - czyli dnia wyboru kardynała
Karola Wojtyły na Papieża. Dzień Papieski
do tej pory przynosił bardzo piękne owoce
w postaci 1300 stypendiów dla uczniów
wybitnie uzdolnionych pochodzących
z terenów wiejskich i jednocześnie ubogich,
których nie było stać na dalszą naukę. Dzień
Papieski nie powinien ustać razem ze śmier-
cią Papieża, ale powinien być prowadzony
z jeszcze większym rozmachem, by z ze-
branych w tym dniu pieniędzy można było
ufundować więcej stypendiów.

(ciąg dalszy ze str. 5)

Bóg zapłać
W ostatnią niedzielę zebraliśmy na potrzeby kościoła 9.350 zł. Siedem tysięcy musieliśmy

wydać na zakup dmuchawy – włoskiej firmy Daminato – potrzebnej do organów, które przy
remoncie kaplicy muszą być przerobione.

Ogłoszenie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska „Medi-

cus” s.c. Wadowice, ul. Wojska Polskiego 17 ( w Podhalaninie), zaprasza 18 czerwca 2005
na bezpłatne badania z zakresu choroby skóry, choroby płuc, choroby przewodu pokarmo-
wego, choroby krążenia oraz logopedii, laryngologii, pediatrii i stomatologii. Bezpłatne bada-
nia cholesterolu, cukru, EKG, pomiar ciśnienia. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub
osobisty w celu ustalenia godziny.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” zaprasza do udziału w II edycji Parafiady,
która odbędzie się w dniach 19-26 czerwca. Szczegóły w gablotce na domu katolickim.

cdn

Dyrektor Izabela Adamczyk - Warchał
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  13 czerwca
    6.00 Śp. Zmarli z rodziny Szemików i Duszyńskich
    7.00 Śp. Marian Satława
    7.30 Śp. Anna Zając
    8.00 Śp. Maria Stachera
  12.00 O błog. Boże dla Anto Istuk
  18.00 Śp. Paweł Uniwersał

Śp. Antoni Kęcki

Wtorek 14 czerwca
   6.00 Śp. Mieczysław Zieliński - 12 r. śm.

W intencji rodzin Drewniaków i Zielińskich
Śp. Józef Pasternak

   7.00 Śp. Marian Satława
   7.30 Śp. Stefania Czapik
   8.00 Śp. Maria Stachera
 12.00 O błog. Boże dla Tanci Stanić
 18.00 Śp. Stanisław Paleczny - 2 r. śm.

Śp. Anna Zając

Środa  15 czerwca
   6.00 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon

i brat Stanisław
   7.00 Śp. Marian Satława
   7.30 Śp. Anna Zając
   8.00 Śp. Maria Stachera
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Tadeusz Zieliński  - 13 r. śm.
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek  16 czerwca
   6.00 Śp. Bronisław Maleszyk - 5 r. śm.
   7.00 Śp. Marian Satława
   7.30 Śp. Anna Zając
   8.00 Śp. Maria Stachera
  12.00 O błog. Boże dla Zoran Petricevic
  19.00 Śp. Jan Paweł II

Śp. Karol Wiktor

Piątek  17  czerwca
    6.00 Śp. Maria Kucharczyk
    7.00 Śp. Anna Zając
    7.30 Śp. Jan Wacławski
    8.00 Śp. Maria Stachera
  12.00 Śp. Marian Satława
  18.00     Śp.  Jan Paweł II

Śp. Józef i Władysława Nikliborc

Sobota  18  czerwca
   6.00 Śp. Helena Błasiak
   7.00 Śp. Tadeusz Kiełtaczyński
   7.30 Śp. Anna Zając
   8.00 Śp. Maria Stachera
 12.00 Śp. Marian Satława
 18.00 Śp. Władysław Targosz

Śp. Helena Dzikuć

Niedziela 19 czerwca
  6.00 Śp. Stefania Czapik
  7.30 O błog. Boże dla Katarzyny i zdrowie w rodzinie

Śp. Stanisław Kruk
   9.00 Śp. Maria Stachera
 10.30 Śp. Stanisław - 6 r. śm.

O błog. Boże i zdrowie dla Marii i Piotra
 12.00 Sp. Maria i Mieczysław Wołczyńscy
 13.15 Chrzty
 19.00 Śp. Tadeusz Kiełtaczyński

 

(ciąg dalszy na str. 4)

Nasz Brat i Pasterz
Takimi wymownymi określeniami zakoń-

czył swój pierwszy list do diecezjan nowy
Metropolita krakowski, ks. arcybiskup Sta-
nisław Dziwisz. Ogłoszenie przez Nuncja-
turę Apostolską w Warszawie nastąpiło
w święto Bożego Serca – 3 czerwca. Za-
wołaniem nowego Biskupa krakowskiego
jest Sursum Corda – W górę serca. Symp-
tomatyczne jest więc połączenie tego za-
wołania z Świętem ogłoszenia decyzji pa-
pieskiej. W Bożej historii nic przypadkowo
się nie dzieje. Uroczystość Najświętszego
Serca Bożego, w której dotychczasowy
Metropolita krakowski, kardynał Franci-
szek Macharski ogłasza przyjętą przez
obecnego Papieża zgłoszoną przed trzema
laty rezygnację, oraz proklamuje w tym dniu
nowego Ordynariusza diecezji krakowskiej,
jest niezwykle wymowne. Tak odchodze-
nie ks. Kardynała, jak i przyjście nowego
Metropolity dokonuje się w niezwykłym
majestacie i wielkim blasku. Ks. Kardynał
Franciszek Macharski przez długie kiero-
wanie Archidiecezją Krakowską zasłużył
sobie na wielki szacunek. Trzeba przyznać,
że bardzo pomagał Mu w tym Ojciec Świę-
ty. Zwłaszcza doznała niezwykłego powa-
bu Jego purpura kardynalska podczas dni
choroby, śmierci i pogrzebu Ojca Święte-
go. Opinia ludzka dostrzegła, jak w tam-
tych wielkich dniach Kardynał krakowski
był wciąż z ludźmi. W sposób wyjątkowy
doceniła tę wyjątkową postawę. Znalazł się
w ocenach ludzkich w czołówce Episko-
patu Polski. Opuszcza Urząd Hierarchy
Krakowskiego w ludzkim aplauzie i splen-
dorze. Myślę, że także Najwyższy Kapłan
– Jezus Chrystus, bogaty w miłosierdzie,
jest bardzo wdzięczny Apostołowi Miłosier-
dzia za lata posługi na Stolicy św. Stanisła-
wa. Ma za co Bogu dziękować nasz ksiądz
Kardynał. My, Jego diecezjanie, mamy wiel-

ki dług do spłacenia wobec odchodzącej
Najdostojniejszej Osoby – księdza Metro-
polity Krakowskiego.

Idzie nowe. Wraz z nowym Metropolitą,
ks. arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem,
wchodzi w naszą diecezję bardzo przyja-
zny Pasterz. Miał niebywałe szczęście prze-
bywać blisko Wielkiego i Świętego Jana
Pawła II. Prawie 40 lat dzień w dzień wpa-
trywał się i wsłuchiwał w niezwykłego
Mistrza. Będąc przez 27 lat na Watykanie
zdobywał przez te lata największą wiedzę
o Kościele i świecie. Były to lata wyjątko-
wego uniwersytetu.

W Krakowie dla ks. Kardynała, a później
w Watykanie dla Ojca Świętego był okiem
i uchem. Jeszcze bardziej – nieustannym
opiekuńczym duchem. Aniołem Stróżem.

To dzięki niezwykłej przytomności umy-
słu Osobistego Sekretarza, Ojciec Święty
przeżył zamach. Był to cud Matki Bożej
Fatimskiej, która posłużyła się błyskotli-
wym refleksem i przytomnością umysłu
Don Stanislao. Któż z nas może wiedzieć
ilu setkom i tysiącom ludzi różnych stopni
hierarchicznych i ras i kultur pomógł spo-
tkać się z Ojcem Świętym. Spełniał tę nie-
zwykłą posługę kontaktowania ludzi z Na-
miestnikiem Chrystusa. Przez 40 lat był
bardzo kontaktowy. Jak kontakt łączący
i zapalający. Dający światło. Nadzieję.
W górę serca!

Czy można w tych zdaniach ukazać wiel-
kość Tego, który był najbliższym współ-
pracownikiem Papieża. Jeśli mówimy o
wszechstronnej działalności naszego Papie-
ża, to musimy pamiętać, że zawsze przy
nich był i arcybiskup Dziwisz. Był przy
wszystkich pielgrzymkach. Co my może-
my wiedzieć o tym, co wiązało się z przy-
gotowaniem i przeżyciem tych 104 pielgrzy-
mek w różne miejsca świata i prawie 350
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 5)

do różnych parafii rzymskich i miast wło-
skich. Pamiętamy jednak, że zawsze za
Papieżem podążał Jego Osobisty Sekretarz.
To na Jego głowie były przygotowania apo-
stolskich podróży.

Ojciec Święty piszący: encykliki, adhor-
tacje, listy apostolskie, różne utwory reli-
gijne i inne. To Arcybiskup szukał ludzi, któ-
rzy w tym dziele Papieżowi pomagali.

Liturgiczne spotkania w kaplicy prywat-
nej z Ojcem Świętym różnych grup, a póź-
niej spotkania przy stole – to On wprowa-
dzał i je reżyserował.

Niedomagający, chorowity Papież. Ostat-
nie lata Papież, który tak jak potrzebował
do chodzenia laski, a następnie wózka, tak
bardzo nie mógł obyć się bez swego Se-
kretarza.

Skarżono, że pod koniec życia Papieża,
ks. arcybiskup wyjątkowo selekcjonował.

Niektórzy byli zawiedzeni. Mieli pretensje.
Uważali, że oni powinni rozmawiać z Pa-
pieżem. Z pewnością nie zawsze zdawali
sobie sprawy ze stanu Jego zdrowia.
W tamtych miesiącach były też głosy do-
magające się rezygnacji Papieża z urzędu.
Jakąż odporną tarczą musiał być ten nasz
Nowy Arcybiskup. Bronić Papieża przed
niesłusznymi oskarżeniami. Być w Jego
obolałości kojącym balsamem. Nigdy się
nie skarżyć. Nie osądzać tych, którzy po-
twarzają. Spokojny, opanowany i jeszcze
w dodatku uśmiechnięty Arcybiskup.
Z cierpliwością słuchający i odpisujący.

Czy ja w tym tekście nakreśliłem piękno
sylwetki naszego Arcybiskupa. Przecież nie
chcę przedstawiać płaskiego panegiryku.
Mam do spłacenia wielki dług wdzięczno-
ści nowemu Metropolicie. Zobowiązuje
mnie do wytężonej modlitwy w Jego in-
tencji i was Parafian o to proszę.

Eucharystia
Ostatni, 27 rok pontyfikatu Papieża Jana Pawła II upływał w blaskach Roku Euchary-

stycznego. Eucharystia to słowo greckie, oznacza – dziękczynienie. Przeżyliśmy doświad-
czalnie, jak bardzo dzień śmierci i pogrzebu Papieża był okazją do wyrażenia wdzięczności,
czyli dziękczynienia Bogu za niezwykły pontyfikat Papieża-Słowianina. Wołanie z prefacji
mszalnej: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu” wraz z odpowiedzią „Godne to i sprawie-
dliwe” ogarnęły nas w tamtych dniach w sposób wyjątkowy.

Sakrament Eucharystii znajduje się w cen-
trum wiary chrześcijańskiej. Bóg spotyka
się w nim bezpośrednio z człowiekiem,
bowiem w sakramencie tym obecny jest
żywy Jezus, który Eucharystię ustanowił.
choć Eucharystia jest sakramentem jedno-
ści, paradoksalnie dzieli chrześcijan.

W Polsce co setny katolik uczęszcza co-
dziennie na mszę, prawie połowa Polaków

Jest rzeczą konieczną wciąż powracać do  tajemnicy Najświętszego Sakramentu w tym
Roku Eucharystycznym. Przemyślenia wydrukowane w Katolickiej Agencji Informacyjnej
pomogą nam w pogłębieniu tego tematu.

regularnie uczestniczy w niedzielnej Eucha-
rystii, a 1 7 proc. przyjmuje wówczas Ko-
munię św. Obecnie Kościół katolicki ob-
chodzi, ogłoszony przez Jana Pawła II, Rok
Eucharystii.

Eucharystia w Polsce
Codziennie w Polsce jest odprawianych

publicznie co najmniej 10 tys. mszy. Rano
czy wieczorem, w każdej z 10 tys. parafii

sprawowana jest Eucharystia. W więk-
szych parafiach, a tym bardziej w sanktu-
ariach - 3 do 5 dziennie, a bywa, że i wię-
cej. Ponadto 27 tys. polskich księży – choć
prawo kanoniczne nie obliguje ich do tego,
a tylko zachęca - odprawia mszę św. co-
dziennie. W rezultacie każdy, kto tylko
chce, ma możliwość uczestnictwa w li-
turgii. Nie tylko w niedzielę, do czego zo-
bowiązuje katolików przykazanie kościel-
ne, ale także w dzień powszedni. I co cieka-
we, tam gdzie godziny mszy dostosowane
są do rytmu życia wiernych, gdzie księża
głoszą krótkie, treściwe homilie - kościoły
bynajmniej nie świecą pustkami.

Z badań Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego wynika, że co setny katolik
uczęszcza codziennie na mszę, niemal po-
łowa Polaków regularnie uczestniczy
w niedzielnej mszy (44,6 proc.), a co pią-
ty (20,6 proc.) prawie regularnie - co daje
prawie 2/3 ankietowanych przez ISKK.
Masowy udział Polaków w praktykach
religijnych - w tym wypadku - w niedziel-
nej Eucharystii - nadal stanowi szczególną
cechę polskiej religijności. Socjologowie

mówią wręcz o stabilizacji praktyk niedziel-
nych wśród Polaków, gdy porównują dane
z początku lat 90. do aktualnych.

Na tle Europy Zachodniej charak-
terystyczny dla Polaków jest ścisły zwią-
zek przyjmowania Komunii św. z sakramen-
tem spowiedzi. 56 proc. Polaków przystę-
puje kilka razy w roku do sakramentu po-
kuty. Jest to o tyle istotne, że warunkiem
przyjęcia Komunii św. jest stan łaski uświę-
cającej. Polacy, gdy mają wątpliwości, co
do stanu swej duszy, raczej nie przystępują
do Komunii. Także wtedy, gdy obiektywnie
nie mają przeszkód, postępują tak „na wszelki
wypadek” - zauważają’ duszpasterze. Nie-
którzy wręcz biegną od konfesjonału do oł-
tarza, żeby „po drodze” nie zgrzeszyć.
U jeszcze innych „pokutuje” przeświadcze-
nie, że Komunię można przyjąć tylko po spo-
wiedzi jeden raz, bo „do następnej niedzieli,
to człowiek na pewno nagrzeszy”. Póki co,
polscy katolicy są bardzo ostrożni w tej
materii i raczej rzadkością jest wypadek, że
ktoś przystępuje do Komunii, a nie spowia-
da się – oceniają duchowni.

Jak zachować pamięć o Janie Pawle II?

Fragment z listu biskupów:
„Zachęcamy (...) poszczególne wspól-

noty, ruchy kościelne, parafie, czy stowa-
rzyszenia, by w harmonii ze swoimi bisku-

W Wadowicach Bóg obdarzył nas łaską wyjątkowego przeżycia choroby, śmierci, pogrze-
bu Jana Pawła II. W naszym mieście doświadczaliśmy w tamtych dniach w jedyny sposób
fenomenu odchodzenia do wieczności Ojca Świętego. Wraz z tysiącami pielgrzymów przy-
bywających do naszego miasta i modlących się razem z nami, przeżywaliśmy odchodzenie
Papieża w taki sposób, jak śmierć kogoś najbliższego: ojca, matki, męża, żony, czy też syna
lub córki. Wielu z nas uświadamiało sobie, że w nich coś pięknego obumierało. Było czymś
naturalnym uczestniczenie w różnych formach modlitewnych tamtych dni. Chcieliśmy te
chwile  uwiecznić. To duchowe przeżycie pragnęliśmy zmaterializować. Stąd rodziły się
w naszych duszach różne pomysły. Poniżej przedstawiamy inicjatywy wypisane w tygodni-
ku KAI, które przyniosły dni śmierci i pogrzebu Jana Pawła II.

pami podejmowały na własnym terenie kon-
kretne dzieła dla upamiętnienia pontyfikatu
Jana Pawła II, a zwłaszcza te, które wyma-

(ciąg dalszy na str. 7)


