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Spieszmy sie kochać
 XV Niedziela Zwykła

Każdy z nas może potwier-
dzić, że pragnie być kochany i
obdarzać miłością. To pragnie-
nie – powołanie do miłości
człowiek może urzeczywistniać
na drodze życia małżeńskiego
albo dziewictwa ze względu na
Królestwo niebieskie. Mał-
żonkowie wybierają tę
pierwszą drogę, ustanowioną i
pobłogosławioną przez Boga.
Czytamy bowiem w Księdze
Rodzaju, że gdy Bóg stworzył
mężczyznę i niewiastę, „błogo-
sławił im, mówiąc do nich:
«Bądźcie płodni i rozmnażajcie
się» (Rdz 1, 28)”. Autor
natchniony wyjaśnia jeszcze:
„Dlatego to mężczyzna opusz-
cza ojca swego i matkę swoją i
łączy się ze swą żoną tak ści-
śle, że stają się jednym ciałem”
(Rdz 2, 24).

s. Maria Stachurska – Przełożona Domu Zakonnego

powiedział w Lourdes
„Świat nie zakończył jesz-
cze odkrywania bogactw
ukrytych przez Boga w ser-
cu osób upośledzonych
umysłowo. To właśnie

w nich Bóg pozwala się widzieć i kochać.
Dlatego więc należy umieć odkrywać ich
zdolność do duchowego otwarcia i rozwo-
ju, sprzyjać formowaniu ich życia chrze-
ścijańskiego. Bóg, który ich stworzył, ko-
cha w nich to, co sam ukształtował: obraz
swego Syna”. Dziękujemy dziś Siostrze
Dyrektor, Siostrze Paulinie Maciążek, Sio-

strom i osobom z nimi
współpracującym za to,
że kontynuując pracę
swych poprzedniczek
odkrywają wciąż na
nowo bogactwo ukryte
przez Boga w sercach naszych mieszka-
nek. Życzymy, aby miłość okazywana wy-
chowankom zwiększała wciąż tę przestrzeń
dobra, która przyspIesza cywilizację miło-
ści. Niech Bóg błogosławi wszystkim, któ-
rzy pomagają osobom niepełnosprawnym
w rozwoju na ich trudnej drodze pełnej cie-
ni, ale i światła.

Matuchno Nieustającej Pomocy
W każdą środę na nowennie, w odczy-

tywanych prośbach i podziękowaniach,
wciąż odbija się ważna ludzka sprawa, jaką
jest małżeństwo i rodzina. Wiele jest po-
dziękowań za udane małżeństwo, zwłasz-
cza z okazji jubileuszów. Są także często
bolesne narzekania na niszczenie rodziny
przez alkohol, zdrady, a najczęściej przez
zwykły ludzki egoizm. Rodzina, która
w zamysłach Bożych ma być najbezpiecz-
niejszym miejscem człowieka, niejednokrot-
nie staje się nie żyzna glebą rozwoju, lecz
pustynią niszczącą życie. O tej dramatycz-
nej sytuacji pisze autorka tego listu na śro-
dową nowennę:

„Zwracam się do Ciebie Matuchno z tak
bardzo przygnębionym sercem, abyś mo-

gła wejrzeć na naszą sytuację rodzinną, tak
niesamowicie skomplikowaną. Pozwól
nam znaleźć choć trochę wspólnego języ-
ka z naszym Ojcem, z którym w ogóle nie
jest możliwe porozmawiać o naszych pro-
blemach. Zawsze nasza rozmowa się koń-
czy jego klęciem, poniżaniem nas, i naszy-
mi łzami. Poza tym nasz Ojciec jest wzo-
rowym katolikiem – tak bardzo mi jest to
ciężko wszystko zrozumieć, jestem kom-
pletnie bezradna wobec takiej sytuacji.
Matuchno Najukochańsza tak bardzo mnie
serce boli za moją mamusią, która jest bar-
dzo chorą staruszką, tak cierpiącą w każ-
dy dzień.

Ze łzami w oczach błagam Cię Mateńko
usłysz naszego błagania.”

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Twoja niegodna służebnica

Posłannictwo

Ks. Kard. Dziwisz

(ciąg dalszy ze str.7)
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(ciąg dalszy ze str.5)

Paweł Kozacki OP

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
PROROKA AMOSA

EWANGELIA:  Mk  6, 7-13

Ef 1, 3-14

Oto słowo Pańskie

Misja proroka Bóg wybrał nas w Chrystusie

Rozesłanie Apostołów

Am 7, 12-15

Jezus przywołał do siebie Dwunastu
i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też
władzę nad duchami nieczystymi.

I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby,
ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci
w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.

I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyj-

dziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie
przyjmą i nie będą was słuchać, wycho-
dząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg
waszych na świadectwo dla nich”.

Oni więc wyszli i wzywali do nawróce-
nia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz
wielu chorych namaszczali olejem i uzdra-
wiali.

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

naszego powołania.

Skoro Pan Jezus posyłał apostołów po
dwóch, to może rodzice są szczególnie
wybrani do misji ewangelizacyjnej. Są apo-
stołami, czyli posłanymi do siebie nawza-
jem i do swoich dzieci, a przez przykład
zwyczajnego życia rodzinnego, pełnego
miłości i poświęcenia, trudu i wyrzeczeń -
do innych ludzi. Bóg wybiera ludzi, którzy
nie mają szans w zderzeniu ze współcze-
snym im światem. Cóż mógł zdziałać pa-
sterz Amos wobec króla Jeroboama i ka-
płana Amazjasza? Cóż znaczyli rybacy
z Galilei wobec rzymskich legionistów, fe-

nickich kupców, greckich filozofów? Cóż
znaczą dziś wierzący i naznaczeni pieczę-
cią Ducha wobec bożka pieniądza i braku
czasu, wobec potęgi mediów i presji śro-
dowiska?

„Uznaj swoją wielkość, chrześcijaninie”.
Bóg „wybrał Cię przed założeniem świata,
abyś był święty i nieskalany przed Jego
obliczem. Z miłości przeznaczył Cię dla sie-
bie jako przybrane dziecko przez Jezusa
Chrystusa”. Dziś posyła Cię do świata: do
Twojej żony, Twojego męża, do Twoich
dzieci; do Twoich przyjaciół.

„Droga Helenko - pisał ks.bp. w jed-
nym z listów - bardzo dziękuję z życzenia
w imieniu własnym i dziewczynek Zakła-
du przesłane. Szczególnie wdzięczny je-
stem za dar modlitwy i ofiar z tego co
Was boli. Cieszę się też, że Siostry są dla
Was dobre, że zastępują Wam najbliższą
Rodzinę, a czasem - jak to ma miejsce
w Twoim wypadku - nawet rodzoną Mat-
kę. Bogu za to niech będą dzięki.

Módlcie się nadal w intencji Kościoła
Krakowskiego i jego Biskupa, który też
pamięta o was i wspomina ze wzrusze-
niem odwiedziny Zakładu. Ks. Karol Kar-
dynał Wojtyła”.

Pod datą 21 września 1959 roku czyta-
my w kronice: „Dzisiaj ks. bp. Wojtyła
udzielił Sakramentu Bierzmowania Jasi,
Neli, Hani i Krysi”. Jedna z nich, obecna
wśród nas Jasia Abram, a także niektóre
Siostry wspominają jak po uroczystości
Bierzmowania, która miała miejsce
w Choczni, ks. bp. nawiedził nasz Dom,
pozdrowił Siostry, zatrzymał się z miesz-
kankami w jadalni, porozmawiał i odje-
chał zostawiając miłe wspomnienie kolej-
nego spotkania.

Po wyborze ks.Kardynała Wojtyły na
Papieża mieszkanki Zakładu wysłały list
do Rzymu wyrażając ogromną radość
i zapewniając o modlitwie za bliskiego ich
sercu Następcę Św. Piotra. Z Watykanu
nadeszło podziękowanie za wierną pamięć
wraz z błogosławieństwem Ojca Św. dla
wszystkich mieszkanek Domu. W 1997
roku nasze mieszkanki, Siostry i pracow-
nicy DPS-u odwiedzili Ojca Św. w Rzy-
mie. Ojciec Św. po modlitwie Anioł Pań-
ski wymienił tę grupę, pozdrowił Wado-
wice, a następnie przyjął naszych pielgrzy-
mów na audiencji w Sali Klementyńskiej.
Wydarzenie to zostało utrwalone na pięk-

nych zdjęciach, które stanowią cenną pamiąt-
kę spotkania z Namiestnikiem Chrystuso-
wym, który jak wierzymy patronuje dziś
naszemu Domowi i wszystkim jego miesz-
kankom z Domu Ojca.

Złoty Jubileusz DPS jest wielkim dziękczy-
nieniem Bożej Opatrzności za nieustanna
opiekę nad dziełem, które wpisuje się pięk-
nym zgłoskami w historię tego Domu.

Założycielka Zgromadzenia, Franciszka
Siedliska pragnęła, by Siostry były gotowe
służyć najuboższym, by jak z pierwszego
Nazaretu, tak i teraz miłość wychodziła na
cały świat i jak chleb rozdawała się ludziom,
by wszędzie urzeczywistniała się jedność:
wśród wychowanek, wśród sióstr i osób
świeckich, Wiedziała też, że rodzaj służby
i sposób jej wykonywania wskaże Pan przez
znaki czasu. Zachęcała siostry, by czujnie
nasłuchiwały i odpowiadały na wezwania,
które do nich dochodzą...

Gdy dziś wracamy myślą do początku
Domu, nasza wdzięczność kieruje się ku Sio-
strom Pionierkom, które z miłością odpowie-
działy na to nowe i nieznane im dotąd we-
zwanie zajęcia się chorymi dziećmi. Dzięku-
jemy Siostrom i osobom świeckim za budo-
wanie wspólnie z dziećmi Domu, który po-
dobnie jak Dom Najświętszej Rodziny z Na-
zaretu przemawia głębią i tajemnicą Bożej
Obecności ukrytą w proste, zwyczajne życie
powszednich i świątecznych dni.

Sprawowana za chwilę Eucharystia niech
będzie wyrażeniem naszej wdzięczności
Bogu, a także Siostrom i osobom świeckim,
które usłyszały wezwanie Boga i podjęły służ-
bę wśród osób niepełnosprawnych.

Pamiętamy dzisiaj w sposób szczególny
o tych, którzy odeszli już do wieczności.
Niech Bóg im wynagrodzi wszystko, co
uczynili dla tego dzieła.

W 1997 roku Sługa Boży Jan Paweł II

Rozesłanie

 Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera,
w czwartek –  wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, w piątek – wspomnienie św. Waw-
rzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego, biskupa i męczennika,
w sobotę – wspomnienie św. Marii Magdaleny.

(ciąg dalszy na str.8)
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Poniedziałek 17 lipca
   6.00 Śp. Marylon Johnson oraz za żywych

i zmarłych członków rodzin Kapoum,
Johnson, Stażycki, Dziekan

   7.00 O zdrowie dla Małgorzaty Dadach
   8.00 Śp. Anna Dębińska
  12.00 Śp. Amalia Kowalska
  18.00 Śp. Jan Adamczyk

Śp. Antoni Woźniak - 3 r. śm.

Wtorek 18 lipca
    6.00 Śp. Amalia Kowalska
    7.00 Śp. Rozalia Kasperek
    8.00 Śp. Anna Dębińska
  12.00 Śp. Helena Handzlik - 4 r. śm.
  18.00 Śp. Jan Adamczyk

Śp. Albert

Środa  19 lipca
    6.00 Śp. Zuzanna Mańdok  i zmarli z rodziny
    7.00 Śp. Rozalia Kasperek
    8.00 Śp. Jan Adamczyk
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Amalia Kowalska
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  21 lipca
    6.00 Śp. Ludwik Pytel
    7.00 Śp. Jan Adamczyk
    8.00 Śp. Amalia Kowalska
   12.00 Śp. Genowefa Kucharska
   18.00    Śp. Anna Dębińska

Śp. Władysław i Maria Śliwa

Sobota  22 lipca
   6.00 Śp. Genowefa Kucharska
    7.00 Śp. Amalia Kowalska
    8.00 Śp. Franciszka i Franciszek Tyrybon
   12.00 Śp. Stanisław Bobik - 8 r. śm.
   18.00    Śp. Anna Dębińska

Śp. Jan -  r. śm.

Niedziela 23 lipca
  6.00 Śp. Zofia Stanek
  7.30 Śp. Aniela Tadeusz

Śp. Antoni Kęcki
   9.00 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Emilia i Jan Kupczyk
 10.30 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
 12.00 Śp. Anna Szydłowska z rodzicami
 13.15 Śp. Anna i Czesław Mazurczyk
 19.00  Śp. Józefa Wicińska

Czwartek 20 lipca
   6.00 Śp. Anna Graca
    7.00 Śp. Genowefa Kucharska
    8.00 Śp. Jan Adamczyk
   12.00 Śp. Maria Ziaja
   18.00    Śp. Amalia Kowalska

Śp. Irena Filipowicz i Paulina Bandoła

Intencje mszalne

ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

Od niezwykłego odejścia Jana Pawła II
do Domu Ojca – z perspektywy upływają-
cego czasu – coraz wyraźniej widać, jak
charyzmatyczny był to Pontyfikat. W tej
analizie chciałbym przypomnieć o profe-
tycznych posunięciach Papieża Polaka.
Chodzi mi o spotkania Ojca Świętego z nie-
którymi grupami. Dały one początek świa-
towym spotkaniom. Najczęściej wykorzy-
stywał różne obchody międzynarodowe.
Były to często inicjatywy ONZ-tu. I tak:
był ogłoszony Rok Młodzieży – Papież za-
prosił młodzież świata do Rzymu. Z bie-
giem czasu powstały Światowe Dni Mło-

Bogactwo Pontyfikatu dzieży. Przez ONZ ogłoszony był Rok Ro-
dziny. I znów Ojciec Święty zapragnął spo-
tkać się  przedstawicielami rodzin z całego
świata. I tak po kolei. To z inicjatywy pa-
pieża Jana Pawła II wpisały się w apostol-
skie działania Kościoła Dni Młodych, Dzień
Chorego, Dzień Osób Konsekrowanych,
Dzień Kapłański, jak również Dni Rodzin.
Do tego trzeba byłoby dodać, co dwa lata
spotkania naukowców w Castel Gandolfo,
a także spotkania Ruchów Charyzmatycz-
nych itd.

Celem tych przedsięwzięć duszpaster-
skich było pogłębienie określonych spraw

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

Śp. Felicja Górska, ur. 1922 r., zam. ul. Źródlana
Śp. Amalia Kowalska, ur. 1925 r., zam. ul. Sportowców
Śp. Zofia Stanek, ur. 1943 r., zam. ul. Legionów
Śp. Jan Adamczyk, ur. 1940 r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Antonina Leśniak, ur. 1932 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Rozalia Kasperek, ur. 1920 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Śp. Józefa Zielińska, ur. 1923 r., zam. Trzemeśnia
Śp. Maria Wojtas, ur. 1923 r., zam. ul. Sportowców
Śp. Ludwik Pytel, ur. 1920 r., zam. ul. Karmelicka

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

Pogrzeb

1. W ostatni piątek wyruszyła XXI pie-
sza pielgrzymka do Częstochowy. W środę
19 lipca ok. 20.00 wieczorem, będziemy
ich witali w naszym mieście. W tym dniu
o godz. 7.00 pojedziemy autokarami do
Częstochowy.

2. W czwartki wakacyjne urządzamy
dzieciom radosne spotkania. Również na
najbliższy czwartek na godz. 10.00 zapra-
szamy ich, aby dzięki doświadczonym
wychowawcom, poznawali piękno na-
szych okolic. Natomiast w przyszły czwar-
tek, 27 lipca organizujemy dla nich piękną
wycieczkę na Śnieżnicę koło Mszany Dol-
nej. Wyjazd o godz. 9.00, powrót ok. godz.
17.00. Symboliczny koszt przejazdu 5 zł.

3. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
odbędzie się w czwartek o godz. 17.00.

4. Patrona kierowców – św. Krzysztofa
jest 25 lipca – z tej okazji w przyszłą nie-
dzielę po każdej Mszy Św. - modląc się
o szczęśliwą jazdę – w kościele poświęci-
my kluczyki od samochodów, a na ze-

wnątrz chętnym święcić będziemy samo-
chody. Ministranci przy kościele będą kwe-
stować 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 prze-
pisy drogowe.

5. Czas letni to okres intensywnej pracy
rolników i działkowiczów. Pamiętajmy o ich
mozolnej pracy. Na różny sposób starajmy
się im pomagać, a także szanować ich pra-
cę. Miejmy we czci chleb, bo na niego trzeba
ciężko pracować. Naszą modlitwę na No-
wennie do Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w środę o godz. 8.30 i 17.30 ofiaruje-
my w intencji rolników.

6. W czwartek 27 lipca będziemy piel-
grzymować na Rusinową Polanę. Wyjazd
o godz. 7.00 rano. Koszt 20 zł.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

(ciąg dalszy na str. 7)

związanych z: młodymi, chorymi, osobami
konsekrowanymi, kapłanami, rodzinami itp.

Spotkania te przygotowywano wszech-
stronnie. To nie tylko była robota Watyka-
nu, ale także poszczególnych diecezji a na-
wet parafii. Określony temat starano się
pogłębić od strony teologicznej, socjalnej,
modlitewnej. Ukazywano jak przedstawia
się ten problem dziś i co należy robić jutro.
To nie było tylko kilkugodzinne świętowa-
nie, lecz wielka praca przeorania określo-
nego pola. A wciąż to była Ewangelia. Chry-
stus głoszący Ewangelie dziś. Jan Paweł II
chętnie używał terminów: ewangelia pracy,
ewangelia młodych, ewangelia rodziny,
ewangelia cierpienia. Przez takie określenia
pragnął ukazać podstawową prawdę, ze nie
można zrozumieć człowieka i jego proble-
mów bez Chrystusa. Wielkość Papieża
z Polski polegała na tym, że dostrzeżony
problem pragnął pogłębić i szukać właści-
wych rozwiązań. Tak było z miejscem lu-
dzi młodych we współczesnym świecie
i Kościele, jak również z miejscem rodzin,
osób konsekrowanych, człowieka cierpią-
cego itd. Trzeba powiedzieć, że Ojciec
Święty silnie podkreślał, że podstawową
drogą do Boga jest każdy człowiek. Uczył
też, ze rodzina jest najważniejszą drogą,
którą musi kroczyć Kościół. Dzięki takie-
mu spojrzeniu Kościół złożony z Chrystusa
i ludzi wciąż jest potrzebny światu, by od-
krywać piękno i wielkość człowieka.

Obchodzone tydzień temu Światowe
Spotkanie Rodzin w Hiszpanii, w którym
uczestniczył Benedykt XVI, po raz kolejny
ukazało dramatyczne problemy związane
ze współczesną rodziną. Została ona fron-
talnie zaatakowana przez różne ośrodki la-
ickie. Chce się ją obedrzeć z sakralności.
Współczesny świat pragnie na różny spo-
sób ukazać piękno miłości bez odpowie-
dzialności. Najczęściej podkreśla się miłość
jako upojenie seksualne i erotyczne. Ciele-
sna miłość. Celowo usuwa się w cień, że
człowiek to istota duchowo-cielesna.
W naszych czasach uwidacznia się tak
zwana komercjalizajca miłości. Wszystko
na handel. Za pieniądze można kupić mi-
łość. Za pieniądze można się zabezpieczyć
przed niewłaściwymi skutkami miłości.

Kościół głoszący Dobrą Nowinę o miło-
ści – mocno podkreśla, że Bóg jest miło-
ścią, że człowiek stworzony jest z miłości
i do miłości. Małżeństwo i rodzina powin-
ny być budowane na tej podstawowej war-
tości, która ma człowieka ubogacać
i uszczęśliwiać.

Przeżywając tegoroczne Światowe Spo-
tkanie Rodzin myślimy o naszych wado-
wickich rodzinach. Zadajemy sobie pyta-
nia: Na ile są one miejscem ubogacenia
i rozwoju człowieczeństwa? Czy są miej-
scem przekazu wiary, a także patriotyzmu.
Przecież rodzina to fundament narodu jak
również siła Kościoła.

Piękno wakacji
Podczas wakacji w naszych pracach apo-

stolsko-duszpasterskich staramy się pamię-
tać zwłaszcza o dzieciach, ale i także o mło-
dzieży. Dla nich urządzamy dwa turnusy
kolonii w Sopocie. Pierwszy turnus liczący
160 dzieci zakończony w ubiegłym tygo-
dniu prowadził ks. Artur wraz z wychowaw-

Ks. Proboszcz

cami. We wtorek wieczorem, ze stacji PKP
w Wadowicach odjechał pociągiem drugi
turnus liczący 200 osób. Prowadzi go ks.
Janusz Żmuda. W naszych modlitwach
wciąż polecamy prośby do Boga o zacho-
wanie od nieszczęść, a także łaskę radości
na koloniach.

Oprócz powyższej formy spędzania cza-
su, co roku urządzamy specyficzny czas
odpoczynku, jakim jest piesza pielgrzym-
ka. Ogromny wysiłek fizyczny. Poranio-
ne stopy – są pomocne do przeżycia po-
głębionej przyjaźni z Bogiem i człowiekiem.
Ks. Janowi Jarco, który wraz z Odpowie-
dzialnymi za ta piękne dzieło prowadzi
w tym roku już ósmy raz – niech Bóg po-
przez Maryję Jasnogórską wynagrodzi.

Trzeba także wspomnieć o spływach
kajakowych dla grupy młodzieży prowa-
dzonej przez ks. Mieszka Pabisia, jak i ks.
Jana Jarco. Ponadto ks. Mieszko od kilku
już lat, zwłaszcza podczas wakacji, przez
dwa tygodnie prowadzi Oazę Dzieci Bo-
żych naszej parafii.

W ramach naszej pomocy dzieciom, któ-
re podczas wakacji zostają w domach, pro-
wadzimy dla nich tzw. radosne czwartki.
Wielką inicjatywą w tej dziedzinie odzna-
cza się P. Maria Zadora wraz z niektórymi
członkami Rady Duszpasterskiej. Zdarza
się także, że niektórzy parafianie słysząc
o naszych wsparciach dzieciom, składają
na ten cel ofiary finansowe.

Dzięki im za to!

Poniżej przedstawiam świadectwo napi-
sane ręką p. Marii o przeżyciu radosnego
czwartku:

Boża współpraca w ludzkich zmaganiach  cz. IV
DPS bywa odwiedzany przez gości, za-

równo z Polski, jak i z innych krajów, ta-
kich jak Francja, Niemcy, Stany Zjedno-
czone, Włochy i Dania. Dwa lata temu
odwiedził nas pan prezydent Ryszard Ka-
czorowski z Anglii wraz z małżonką.
o niektórych odwiedzających można po-
wiedzieć, że są nie tylko gośćmi, ale i przy-
jaciółmi naszych mieszkanek. Wśród nich
był także ks. bp Karol Wojtyła, który jesz-
cze za czasów swojego dzieciństwa
uczęszczał do prowadzonej przez Siostry
Nazaretanki ochronki, a potem jako Biskup
wielokrotnie odwiedzał ten dom. Spotka-

nia te, zarówno oficjalne, jak i spontanicz-
ne, takie „przy okazji” były zawsze bardzo
serdeczne, pełne ciepła i duchowego umoc-
nienia. Więzy jakie łączyły krakowskiego
biskupa, a potem Następcę Św. Piotra Jana
Pawła II z Wadowickim Nazaretem znala-
zły swój wyraz także w korespondencji
utrzymywanej nie tylko z siostrami, ale rów-
nież z mieszkankami Domu. Listy w imie-
niu dziewcząt pisała obecna tu wśród nas
Helenka Pająk,  Ksiądz biskup pomimo licz-
nych zajęć na te listy odpisywał.

„6 lipca, w drugi wakacyjny czwartek, 26
dzieci pod opieką dorosłych wybrało się do
Parku Miejskiego. Po drodze wstąpiliśmy do
klasztoru na „Górce”, zwiedziliśmy celę św.
Rafała Kalinowskiego, obejrzeli obraz przed-
stawiający małego Karola Wojtyłę przyjmu-
jącego szkaplerz z rąk ojca Sylwestra.

W parku dzieci poznały historię jego po-
wstania, przeszły ścieżką przyrodniczą,
wyszły na kopiec widokowy poświęcony
polskiemu wieszczowi Adamowi Mickiewi-
czowi. Potem odpoczywały na ławkach
w cieniu drzew, zajadając ciasteczka i ga-
sząc pragnienie wodą z sokiem.

Odbyły się też konkursy: odgadywanie
napisanych wyrazów alfabetem Morsa, kon-
kurs na asfalcie – „Park w moich oczach”.
Nagrody otrzymali wykonawcy najładniej
zaśpiewanych piosenek.

Pobyt w parku zakończył się zabawami
na placu zabaw. Zapraszamy dzieci na ko-
lejne radosne czwartki.”


