Nasze sprawy
Dzieci przychodzą
Ks. Janusz Żmuda
w czwartek 28 lipca wraz
z opiekunami pokazał dzieciom piękno babiogórskich
okolic. Z jednej strony najdłuższą wioskę
w Polsce – Zawoję. Po drugiej stronie Babiej Góry – Zubrzyca ze swoim skansenem. Dzieci wadowickie, mieszkające
w blokach, czy w pięknych murowanych
domach, nie mogły się nadziwić, jak ludzie
mogli mieszkać w takich kurnych chatach.
Dowiedzieli się również jak wytwarza się
olej lniany, a także jak tworzy się materiał
zwany suknem. Był to bardzo uczony
czwartek. Oprócz włożonego wysiłku opiekunów i trudu wycieczkowiczów, kosztował parafię 600 zł.
Kalwaryjska pobożność Jana Pawła II
Już po raz trzeci wyruszy z naszej Bazyliki asysta pielgrzymkowa na uroczystość
pogrzebu Matki Boskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku uroczystość ta przypada na 19 sierpnia.
Od dwóch lat trzon asysty stanowili
mieszkańcy Rokowa, najmniejszej wioski
w naszej parafii. W tym roku pragniemy
w sposób szczególny oddać hołd Najświętszej Maryi Pannie – Tej, którą tak bardzo
ukochał nasz Rodak, Ojciec Święty Jan
Paweł II, zawierzając Jej cały swój Pontyfikat – Totus Tuus. Zachęcam do licznego
udziału naszych parafian, służby liturgiczne, dzieci, młodzież.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10
sierpnia po wieczornej
mszy św. w domu katolickim.
Serdecznie zaprasza: Małgorzata Radoń
Piękno frontonu
Konserwacja i rekonstrukcja detali architektonicznych pod kierownictwem Pana
mgr Włodzimierza Drabczyńskiego z Krakowa, podjęła się bardzo żmudnej pracy,
związanej z przywróceniem piękna fasady
naszej bazyliki. Ząb czasu poważnie nagryzł
wiele detali architektonicznych, zwłaszcza
zniszczył sztukaterie i rzeźby. Artystyczne
prace są kosztowne. Wymagają umiejętności i benedyktyńskiej cierpliwości. Dotyczy to elementów dekoracyjnych i rzeźb.
Po usunięciu zniszczonych tynków, a także wielu elementów dekoracyjnych, artyści podjęli się malowania fasady. Używają
właściwych farb: białej do elementów wypukłych, a blado-fioletowej do wklęsłych.
Oglądając, dzięki rusztowaniom, różne
wklęsłości na frontonie, jestem pod wrażeniem ilości odchodów gołębich, zwłaszcza przy figurze św. Piotra i Pawła. Gromady gołębi upodobały sobie naszą świątynię i poważnie przez odchody ją niszczą,
dlatego zakładamy specjalnie zabezpieczające siatki, oraz ochraniające szpilki. Sądzimy, na podstawie doświadczeń firmy,
że na przyszłość ochronimy fasadę przed
zanieczyszczeniami gołębi. Chciałbym w
przyszłości uniknąć gnoju gołębiego zalegającego naszą świątynię.
Do użytku parafialnego
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Eucharystia sercem parafii
Zachęcam zatem chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważjesteśmy wszyscy powołani,
by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu,
który pozostaje z nami aż do końca czasów.
Jan Paweł II

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 19, 9a. 11-13
Bóg objawia się Eliaszowi

PAWŁAAPOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 9, 1-5
Izrael jest ludem Bożym

EWANGELIA:

Mt 14, 22-33 Jezus chodzi po jeziorze

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę,
aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów
oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej
przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich:
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie”. A On rzekł: „Przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po
wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: „Panie, ratuj mnie.” Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: ”Czemu
zwątpiłeś, małej wiary?” Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.
Oto słowo Pańskie.
Szymonie Piotrze, dzisiaj muszę Ci wyznać, że jesteś mi bardzo bliski. Gdy ukazujesz się taki ludzki i z innymi dzielisz
strach, gdy nie rozpoznajesz swojego najlepszego przyjaciela i z entuzjazmu zapominasz, że nie potrafisz chodzić po wodzie,
gdy wahasz się między obawą a bezgranicznym zaufaniem i błagasz Jezusa o ratunek, wtedy pouczasz mnie o dwóch sprawach. Po pierwsze, że wolno mi być człowiekiem z wszystkimi uczuciami, życze-

niami i decyzjami, nawet jeśli nie zawsze do
końca przemyślanymi. A po drugie pokazujesz, że istotne jest to, na kim się koncentruję. Dopóki widzę tylko to, co groźne
i napawające lękiem, z pewnością się pogrążę, tak jak ty, gdy widziałeś tylko groźne
fale. Dopóki spoglądam na Jezusa, na Niego się orientuję i bezgranicznie Mu ufam,
dopóty nie pogrążę się w bezdennej głębinie
ani nie pochłoną mnie bałwany morskie.
Klaus Metzger-Beck

XIX Niedziela Zwykła – 7 sierpnia 2005
1. Starajmy się miesiąc sierpień przeżywać w abstynencji od napojów alkoholowych. W zakrystii wystawiona jest księga abstynencka.Można się do niej wpisywać na ściśle określonyczas.
2. W środę na Nowennie do Matki
Bożej modlimy się za pielgrzymów, którzy
przybywają do naszej Bazyliki.
3. W ramach radosnego wakacyjnego
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czwartku zapraszamy w czwartek na wycieczkę do Starego i Nowego Sącza. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt przejazdu 10 zł.
4. W niedzielę 14 sierpnia pielgrzymujemy o godz. 6.30 do Harmęż i Oświęcimia. Koszt przejazdu 10 zł. W piątek 19
sierpnia o godzinie 14.00 wyruszamy autokarem na uroczystość kalwaryjską nazywaną: „Zaśnięciem Najświętszej Maryi Pan-

ryi Panny, Spotkanie w Wadowicach zakończymy uroczystą Eucharystią, łącząc
się duchowo z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz ze wszystkimi, którzy w tym
czasie będą otwierać XX Światowy Dzień
Młodzieży w Kolonii.
Koszt Spotkania w Wadowicach – 105
zł (zgłoszenia do 31 lipca).
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy – na stronie internetowej:
www.emmanuel.info.pl/sdm

także Darek Malejonek wraz z zespołem
Maleo Reggae Rockers, którego koncert
otworzy VI Spotkanie Młodych w Wadowicach. Rankiem 15 sierpnia wyruszymy
autobusami do Kolonii na XX Światowy
Dzień Młodzieży.
Pragniemy, aby VI Spotkanie Młodych
w Wadowicach było miejscem świętowania także dla osób, które nie będą mogły
pojechać do Kolonii. 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

Ciekawe liczby

daizmu (ok. 100 tys.) oraz prawosławni (ok.
900 tys. wiernych). Wraz ze zjednoczeniem
Niemiec znacznie wzrosła liczba osób
bezwyznaniowych. W północnych regionach kraju przeważają protestanci, a w
południowych - katolicy. W dawnej NRD,
według statystyk tego kraju, 59 proc.
mieszkańców stanowili protestanci, a ok.
8 proc. katolicy.
Z obu wielkich Kościołów Niemiec od
początku lat 90. wystąpiło ok. trzech milionów osób. Tylko 15 proc. katolików
uczęszcza regularnie do kościoła na niedzielne nabożeństwa.
Na terenie Niemiec jest obecnie 27 diecezji skupionych w siedmiu prowincjach
(Bamberga, Berlin, Hamburg, Fryburg,
Kolonia, Monachium-Fryzynga i Paderborn). Najliczniejsza jest archidiecezja Kolonia, w której żyje 2,4 mln katolików najmniejsza diecezja Gorlitz - niespełna 50 tys.

W sobotę 30 lipca gościliśmy w kościele
wadowickim arcybiskupa z Hamburga.
W serdecznej rozmowie, przy kremówce
na plebanii, prosiłem hierarchę niemieckiego, aby zechciał przedstawić Papieżowi Benedyktowi XVI prośbę Wadowiczan, by
podczas przyszłorocznej pielgrzymki do
Polski, zechciał również nawiedzić miejsce
urodzenia swego Poprzednika. Ks. Arcybiskup obiecał poparcie tej sprawy.
Przy okazji podał ciekawą statystykę kościoła w Niemczech.
Kościół rzymskokatolicki w Niemczech
liczy 26,2 mln wiernych, co stanowi 26,16
proc. w kraju liczącym 82 milionów mieszkańców. Niewiele mniejsza jest liczba protestantów, która wynosi 25,84 mln. Poza
tymi najliczniejszymi wyznaniami są muzułmanie (3,1 mln, z czego 370-450 tys. ma
obywatelstwo niemieckie), wyznawcy ju-

Pogrzeb

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

Śp. Józef Madyda, ur. 1937 r., zam. Wadowice, ul. Łazówka
Śp. Helena Malczyk, ur. 1941 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Teofila Kołek, ur. 1916 r., zam. Wadowice, ul. Boh. M.Cassino
Śp. Jan Zmysłowski, ur. 1931 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Śp. Zofia Garus, ur. 1924 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Jan Kurczych, ur. 1912 r., zam.Wadowice, Os. Westerplatte
Śp. Kazimierz Satława, ur. 1926 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego
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Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

Czwartek 11 sierpnia
6.00 Śp. Balbina Potoczna
7.00 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
8.00 Śp.Zuzanna iJan,StanisławSamborowscy
12.00 Śp. Jan Siuta
18.00 Śp. Aleksander Bober
Śp. Genowefa Chrzęstek

Intencje mszalne:

Piątek 12 sierpnia
6.00 Śp. Henryk Sarach
7.00 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
8.00 Śp. Elżbieta
Śp. Jadwiga
12.00 Śp. Jan Siuta
18.00 Śp. Aleksander Bober
Śp. Marian

Poniedziałek 8 sierpnia
6.00 Śp. Helena Zmysłowska
7.00 Śp. Jan Siuta
8.00 Śp. Antoni i Maria Płonka
Śp. Tadeusz Stanek
12.00 Ozdrowie dlaciężko chorejMatkiJózefiny
18.00 Śp. Aleksander Bober
Śp. Wiktoria Stawowczyk - 32 r. śm.

Sobota 13 sierpnia
6.00 Śp. Henryk Sarach
7.00 Dziękczynna Matce Bożej za łaski
i o dalszą opiekę dla Władysława
8.00 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
12.00 Śp. Kazimierz Witczak - 15 r. śm.
20.00 Śp. Piotr Chmura
Śp. Barbara i Stanisław Podsiadło

Wtorek 9 sierpnia
6.00 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
7.00 Śp.Maria,BolesławBandoła -13 r. śm
8.00 Śp. Jan Siuta
12.00 O błog. Boże dla Ks. Prałata Zdzisława
18.00 Dziękczynno błagalnaw18 r.urodzinPiotra Ryłko
Śp. Aleksander Bober

Niedziela 14 sierpnia
6.00 Śp. Jan Porzycki
7.30 Śp. Władysław Miarka
Śp. Maria i Władysław Kalińscy
WintencjiRóż Różańcowych o zdrowiei błog.
Boże i zmarliz 12 Róży
9.00 Śp. Jan Siuta
10.30 Dziękczynna zprośbą o zdrowie ibłog.Boże dla
Zofii iZbigniewa w 20 r. ślubu
12.00 Sp. Piotr Chmura
13.15 Roczki
19.00 O błog. Boże dla Marii i Bronisława
w 45 r. ślubu

Środa 10 sierpnia
6.00 Śp. Wanda Lichocka
7.00 Śp. Helena Książek
8.00 Śp. Jan Siuta
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę
dla Emila i Bronisławy Bar
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Misjonarze dziękują
W niedzielę 24 lipca z okazji poświęcenia kluczyków od samochodów złożono ofiarę 850
zł. na pomoc na zakup samochodu dla misjonarzy. Organizacja misyjna ”Mivia” proponuje
kierowcom ofiarę 1 gr. za 1 km. Pieniądze te przesłaliśmy do komisji misyjnej przy polskim
Episkopacie.
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ny”. Program uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej jest wywieszony w gablotach. Prosimy wiernych o udział w tych
nabożeństwach. Przypominamy o pielgrzymce do Lichenia, oraz na ingres ks.
Arcyb. Stanisława Dziwisza.
5. Pod koniec lipca przekazaliśmy ołtarz ukrzyżowania do konserwacji muzeum
archidiecezjalnemu w Krakowie. Wycena
tej pracy wynosi 50 tys. zł. Połowę pokryje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
a drugą część nasza Parafia.
6. Panie z Zespołu Charytatywnego
w przyszłą niedzielę będą kwestować na

przybory szkolne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
7. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, kapłana,
we wtorek – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy, w środę – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika,
w czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy, w piątek –wspomnienie św. Joanny
Franciszki de Chantal, zakonnicy, w sobotę – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.

Nasz Stygmatyk

której po 22 dniach od urodzenia był
ochrzczony niezwykły Wadowiczanin. Wielu z uczestników odnawia swe przyrzeczenia. W przyszłości myślimy, że otrzymają
wodę z tej chrzcielnicy w specjalnych ampułkach. Chcemy przez ten znak ukazać
przychodzącym do naszej Bazyliki czytelną
prośbę, by doświadczyli od Boga ożywienia życia naturalnego i nadprzyrodzonego.
Po drugiej stronie prezbiterium, w Kaplicy Ukrzyżowania, umieszczone są relikwie
św. Ojca Pio. Relikwiarz wygląda jak monstrancja. Nie zawiera jednak on Eucharystycznego Ciała Chrystusa, lecz kawałek
płótna, którym posługiwał się Ojciec Pio
ocierając krew z ran swego boku. Mały
relikwiarz św. Ojca Pio umieszczony jest
w klęczniku do ucałowania.
Energicznie podejmujemy prace przy remoncie pomieszczeń wyjściowych na chór,
by tam w przyszłości mogła być kaplica
Sługi Bożego Jana Pawła II. Relikwie św.
Ojca Pio, są pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Marzymy, by w przyszłości, naprzeciwko tych czczonych relikwii, były w kaplicy Jana Pawła II Jego relikwie.
Serdecznie zachęcam do modlitwy
o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Każdy czas ma świętych na swoją miarę. Wiek XX również zaowocował świętymi dostosowanymi do tamtego czasu.
Wśród nich pragnę podkreślić dwóch najbardziej popularnych: św. Ojca Pio oraz Jana
Pawła II. Obydwaj naznaczeni cierpieniem.
Jeden noszący widzialny znak w kształcie
ran na rękach, nogach i boku jako tzw. stygmaty, a drugi nie tylko z bliznami od kul,
ale również dźwigający przez wiele lat ciężar chorób, a zwłaszcza dokuczliwego Parkinsona. Reprezentant całego Kościoła za
św. Pawłem Ap. chlubił się krzyżem Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Jakże wymownym był udział Jana Pawła II w ostatniej
Drodze Krzyżowej po Koloseum. Siedział
wtedy, w kaplicy prywatnej, przed tabernakulum i trzymał w dłoniach krzyż. Ukrzyżowany Mistrz i cierpiący Namiestnik.
Również przejmującym znakiem był Papieski pastorał w formie krzyża umieszczony
przy martwym Zastępcy Chrystusa.
„Kto chce iść za mną niech weźmie swój
krzyż i naśladuje mnie”.
Przyjeżdżają do naszej Bazyliki liczni pielgrzymi. Ze czcią całują chrzcielnicę przy
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Ks. Proboszcz

Z Wadowic do Kolonii
Wadowice od kilku już lat stały się, dzięki
Opatrzności Bożej, miejscem spotkań młodzieży, które organizuje Wspólnota Emmanuel. Zapoznajmy się z historią wadowickich spotkań opisaną w tygodniku „Niedziela” Nr 31. Na terenie naszej parafii kontakty z Wspólnotą posiada Joanna Gracjasz
(tel. 8720945 po godz. 18.00, e-mail: joanna.gracjasz@poczta.fm).
Wspólnota Emmanuel powstała w 1976r.
we Francji na bazie grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym. Jej założycielami
byli Pierre Goursat i Martine Lafitte-Catta.
Obecnie Wspólnota istnieje w ok. 60 krajach świata i liczy ok. 8 tys. członków.
Letnie spotkania
Wspólnota Emmanuel od ponad 20 lat
organizuje letnie spotkania dla młodzieży
pod nazwą Międzynarodowe Forum Młodych. Miejscem tych spotkań jest małe miasteczko Paray le Monial we Francji, gdzie
w XVIII wieku Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Alacoque swoje Najświętsze Serce, mówiąc: „Oto moje Serce, które tak
bardzo umiłowało ludzi”.
Bliskość Serca Jezusowego zadecydowała, że Paray le Monial stało się także sercem
Wspólnoty: tu odbywają się nie tylko spotkania dla młodzieży, ale także dla dorosłych,
m.in. rodzin, osób samotnych, ludzi biznesu. Spotkania szybko zaczęły się rozrastać
i obecnie gromadzą podczas wakacji ok. 20
tys. osób. Wraz z rozwojem Wspólnoty,
która jest obecna na wszystkich kontynentach, zaczęto organizować także letnie spotkania młodzieży. W latach 90. rozpoczęły
się one w Altötting w Niemczech (Bawaria), a w 1997 r. miejsce to stało się kilkudniowym przystankiem dla ponad 800-osobowej grupy Polaków udających się wraz
ze Wspólnotą Emmanuel na Światowy

Dzień Młodzieży do Paryża. Wtedy to
w sercach kilku osób ze Wspólnoty pojawiło się pragnienie, aby doświadczenie Spotkań przenieść na grunt polski. Tak zrodził
się pomysł, aby w drodze na następne
Światowy Dzień Młodzieży do Rzymu, w
2000 r., taki przystanek przygotowujący
młodzież do głębszego przeżycia spotkania z Papieżem zorganizować w Polsce.
Tu wszystko się zaczęło
Wybór miejsca Spotkania wydał się oczywisty: Wadowice! Przecież „tu wszystko
się zaczęło, i życie się zaczęło, i kapłaństwo się zaczęło”. W ten sposób prawdziwie „Słowo ciałem się stało i zamieszkało
wśród nas” (J 1, 14 – ŚDM Rzym 2000).
Pierwsze osoby pojawiły się w Wadowicach na początku sierpnia 2000 r. – zarówno członkowie Wspólnoty, jak i wolontariusze – by wkrótce wyznaczyć trasę
na stadion „Skawy”, który w kilka dni później zapełnił się młodymi ludźmi przybywającymi z różnych stron Polski i Europy,
zwłaszcza ze Wschodu – z Ukrainy, Rosji i
Białorusi.
Po pierwszym doświadczeniu Spotkania
Młodych w Wadowicach powstała myśl,
aby kontynuować je w następnych latach.
W 2001 r. na terenie parafii św. Piotra Apostoła stanął ogromny namiot, mogący pomieścić kilkaset osób, co okazało się
opatrznościowe, gdyż tym razem pogoda
nie dopisała. Cała okolica ogarnięta była
przez powódź. W obliczu narastającego zagrożenia nieustająca modlitwa kilkuset osób
była niezwykle znacząca w tym doświadczeniu, zwłaszcza Koronka do Bożego Miłosierdzia, która została odmówiona podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
w obecności relikwii św. Faustyny, przywiezionych na ten czas z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. To
-4- wszystko zapewne sprawiło, że namiot

adoracji wraz z Panem Jezusem – wbrew
zapowiedziom – jednak nie odpłynął, a po
zakończeniu Spotkania, kiedy wreszcie
wyszło słońce, mówiło się jedynie o strumieniach Bożej łaski, jakie spłynęły na to
miejsce. Tak spełniły się słowa bł. Piera
Giorgia Frassatiego, którego duchowość
poznawaliśmy podczas wadowickiego
Spotkania w 2001 r., że „wszystko jest
w rękach Boga i nie może być lepiej”.
Od początku Wspólnota poszukiwała
miejsca w Wadowicach, które mogłoby
się stać stałym punktem Spotkań Młodych.
Od 2002 r. takim miejscem jest klasztor
„na Górce”, gdzie zostaliśmy serdecznie
zaproszeni przez Ojców Karmelitów.
W 2002 r., kiedy stało się jasne, że ze
względu na dużą odległość niewielu z nas
może pojechać na Światowy Dzień Młodzieży do Toronto, powstał pomysł, aby
Toronto przenieść na ten czas do Wadowic. W ten sposób w pobliżu kościoła św.
Rafała Kalinowskiego „na Górce” oraz częściowo w kościele św. Piotra Apostoła
odbyły się kilkudniowe rekolekcje, po których nastąpiło na rynku wadowickim ogólnopolskie czuwanie pod hasłem Toronto
w Wadowicach. Na to zaproszenie odpowiedziało kilka tysięcy młodych osób, które trwały przez dwa dni w łączności duchowej i satelitarnej z młodymi zebranymi
w Toronto. Podczas czuwania w Toronto, transmitowanego za pośrednictwem telebimu, nieoczekiwanie Ojciec Święty Jan
Paweł II pozdrowił zgromadzonych
w Wadowicach słowami: „W minionych
dniach w Wadowicach, moim rodzinnym
mieście, odbyło się III Międzynarodowe
Forum Młodych, które zgromadziło katolików, grekokatolików i prawosławnych,
pochodzących z Polski i Europy Wschodniej. Dzisiaj ponadto przybyły tam tysiące
młodych z całej Polski, aby zjednoczyć się

z nami przez telewizję i wspólnie przeżywać
to modlitewne spotkanie.(…) Wszystkim
życzę, aby te dni przyniosły w Waszych
sercach obfite owoce...”.
Wadowice 2005
Od 2002 r. Konferencja Episkopatu Polski patronuje Spotkaniom wadowickim.
Prośba o patronat kierowana jest przez
Wspólnotę zawsze za pośrednictwem gospodarza diecezji – kard. Franciszka Macharskiego i spotyka się z pozytywną odpowiedzią. Także w tym roku Spotkanie
w Wadowicach oraz zaproszenie na ŚDM
do Kolonii jest wyjazdem rekomendowanym
przez Konferencję Episkopatu Polski.
Gościem specjalnym tegorocznego Spotkania Młodych w Wadowicach będzie
współzałożycielka Wspólnoty Emmanuel –
Martine Lafitte-Catta, z wykształcenia lekarz, przez wiele lat ordynator w szpitalu w
Paryżu. Obecnie oddaje całkowicie swój
czas służbie we Wspólnocie, jest członkiem
Rady Wspólnoty.
Każdy dzień w Wadowicach niesie ze sobą
coś nowego. Po śniadaniu gromadzimy się
na porannej modlitwie uwielbienia, która jest
zwróceniem serca do Boga dającego nam
nowy dzień; możemy się Mu powierzać,
chwalić Go, grając i śpiewając radośnie.
Później w ciągu dnia możemy wysłuchać
konferencji, wziąć udział w ciekawych
warsztatach, a także porozmawiać w międzynarodowym gronie. Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia, a dzięki
obecności braci grekokatolików możemy
doświadczyć także jej sprawowania w obrządku wschodnim. Przez cały dzień jest
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w małym namiocie.
Wieczory w Wadowicach to koncerty,
świadectwa, wieczór miłosierdzia.
Gościem tegorocznego Spotkania będzie
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(ciąg dalszy na str. 7)

