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„Spieszmy się kochać ludzi,

bo tak szybko odchodzą” te

słowa znamy chyba wszyscy.

Podążając za przykładem

Jana Pawła II staramy się

kochać. Człowiek jest niczym,

jeśli nie rozumie istoty miło-

ści, jeśli nie spotyka jej.

Nie potrafi doświadczyć

i przekazać innym.

Bożena, Ryszard
Michał Radwan

Przypatrzmy się
powołaniu naszemu

Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
JEREMIASZA
Jr 17, 5-8
Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu.

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 15, 12. 16-20
Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary

EWANGELIA:  Łk 6, 17. 20-26 Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom

Trudny paradoks

o. WIESŁAW DAWIDOWSKI

Jezusowe błogosławieństwa - niezależnie, czy było ich osiem, czy cztery - stawiają na
głowie ludzką logikę i zmuszają do myślenia o naszym losie przy pomocy paradoksu.
Trzeba niebywałej ostrożności, by móc je owocnie stosować, bez szkody dla siebie i in-
nych. Zbyt łatwo w języku teologicznym słowo „błogosławieństwo” zastąpiono pejora-
tywnym „szczęście”. Stąd uważa się błogosławieństwa Jezusowe za określenie stanu
ducha osoby, wiążącej wypełnienie swoich życiowych aspiracji z bliżej nieokreśloną przy-
szłością. Inni podążanie ścieżką ewangelicznych błogosławieństw przyrównują do drogi
życia starożytnych cyników, stawiających sobie za najwyższy cel osiągnięcie ideału sa-
mowystarczalności i obojętności.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli
się wewnętrznie zobowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakra-
mentu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabożeństwa

godz. 14.00 rejon I - Roków, ul. Miedzne
P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
godz. 16.00 rejon III i IV ul. Batorego oraz
bloki 19, 21, 23, 27, 31
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
P. Maria Rokowska
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nie-
szpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 19 lutego i we wtorek 20
lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego na-
bożeństwa. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.

W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie
godz. 10.00 rejon VII ul. Wojska Polskiego
i os. Słoneczne - PP. Pamułowie
godz. 11.00 rejon VIII, IX, X
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
godz. 13.00 rejon XI, XII ul. Krakowska,
Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
Piaskowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari,
Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan Mżyk,
godz. 15.00 rejon XIV, XV
ul. Mickiewicza,  ul. Sadowa
P. Ludwika Sikora
godz. 16.00 rejon XVI, XVII
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskie-
go, ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury,

Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelicka
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to
godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana Pawła II,
al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha,
Lwowska, ul. Podstawie, Nadbrzeżna
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI os. M. Wadowity
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII o s . J e d n o ś ć ,
ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe,
ul. Legionów, Żeromskiego, Niecała,
Fabryczna, Chopina, Młyńska, Piłsudskiego
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkiewicza,
Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
P. Zofia Rybka
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
P. Barbara Sabuda
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
P. Kazimiera Maślanka
godz. 16.00 rejon XXVII, XXVIII
os. XX-lecia 9, 10, 11, 12, 13, 14,
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
godz. 17.00 rejon XXIX, XXX
os. XX-lecia 15, 16, 17, 18, 19, 20,
P. Helena Bik
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.

Proszę Przewodników poszczególnych
rejonów parafialnych o zorganizowanie
wyjątkowych, tegorocznych adoracji.

Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostoła-
mi na dół i zatrzymał się na równinie. Był
tam duży poczet Jego uczniów i wielkie
mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy
oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, al-
bowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głoduje-
cie, albowiem będziecie nasyceni. Błogo-
sławieni wy, którzy teraz płaczecie, albo-
wiem śmiać się będziecie. Błogosławieni
będziecie, gdy ludzie was znienawidzą
i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy

zelżą was i z powodu Syna Człowieczego
podadzą w pogardę wasze imię jako nie-
cne: cieszcie się i radujcie w owym dniu,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam, boga-
czom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, al-
bowiem głód cierpieć będziecie. Biada
wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem
smucić się i płakać będziecie. Biada wam,
gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak
samo bowiem ojcowie ich czynili fałszy-
wym prorokom».

w środę – święto św. Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa, w sobotę – wspomnienie Świętych
Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.

Święci tego tygodnia

Nasz Fotograf
Od stycznia tego roku na ostatniej stronie naszego biuletynu „Bazylika” umieszczamy zdjęcia,
które mają ukazać określone treści. Autorowi zdjęć, P. Stefanowi Mżykowi serdecznie dziękuje-
my za bezinteresowną współpracę z naszym pismem.
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Intencje mszalne: VI Niedziela Zwykła 11 lutego 2007

(ciąg dalszy na str. 4)

Poniedziałek  12 lutego
    6.00 Śp. Zygmunt Jamróz
    7.00 Śp. Marta Łasak
    7.30 Śp. Maria Mastek
    8.00 Śp. Władysława Matlak
  12.00 Śp. Krystyna Michalska
 18.00 Śp. Władysława Wiktor

Śp. Maria, Zofia, Tadeusz, Michał, Tadeusz

  Wtorek 13 lutego
    6.00 Śp. Władysława Wiktor
    7.00 Śp. Maria Mastek
    7.30 Śp. Władysława Matlak
    8.00 Śp. Bożena Stelmach
  12.00 Śp. Zygmunt Jamróz
 18.00 Śp. Marta Łasak

Śp. Krystyna Michalska

Środa 14 lutego
    6.00 Śp. Maria Mastek
    7.00 Śp. Władysława Wiktor
    7.30 Śp. Bożena Stelmach
    8.00 Śp. Orgierd Sętkowski
  12.00 Śp. Władysława Matlak
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  16 lutego
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Władysława Matlak
    7.30 Śp. Maria Mastek
    8.00 Śp. Władysława Wiktor
  12.00

  18.00 Śp. Bożena Stelmach
O zdrowie i błog, Boże dla córki

Sobota 17 lutego
    6.00 Śp. Władysława Matlak
    7.00 Śp. Janina Pamuła
    7.30 Śp.Bożena Stelmach
    8.00 Śp. Maria Mastek
  12.00

  18.00 Śp. Władysława Wiktor
Śp. Jan Oleksy

Niedziela 18 lutego
  6.00 Śp. Janina Pamuła
  7.30 Śp. Karol Piekarczyk

Śp. Maria Zguda - 8 r. śm.
   9.00 Śp. Barbara Gębala - 5 r. śm.
 10.30 Śp. Bogusław Lisko, Tomasz syn
 12.00 Śp. Julia Ryłko - 5 r. śm.
 13.15 Chrzty
 18.00  Śp. Władysława Matlak

Czwartek  15 lutego
    6.00 Śp. Janina Pamuła
    7.00 Śp. Maria Mastek
    7.30 Śp. Władysława Wiktor
    8.00 Śp. Walenty Chmielarz
 12.00 Śp. Zygmunt Jamróz
 18.00 Śp. Bożena Stelmach

Śp. Władysława Matlak

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

„Przyszedłem do chorych”
Pan Jezus w nauczaniu podkreślał, że On

jest lekarzem i najbardziej potrzebują Go ludzie
chorzy, a nie zdrowi. Karty ewangeliczne za-
pisane są cudami, które Jezus zdziałał na cho-
rych. Nieustannie się nimi otaczał. Oni lgnęli
do Niego licząc, że przywróci im utracone
zdrowie.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień
Chorego. Zwracam się w tym ważnym dniu,
zwłaszcza do was, których nękają różne cho-
roby. Dotykają was kochani parafianie różne-
go rodzaju choroby fizyczne, a także i niejed-
nokrotnie psychiczne.

Przed 15 laty Jana Pawła II już zaczęły mę-
czyć różne choroby. Uświadomił sobie, że tak
jak każdy człowiek jest inny, tak również każ-
da choroba jest inna. W roku 1993 zainicjował
Dzień Chorego. Złączył go z świętem Matki
Bożej z Lourdes, które w kościele obchodzo-
ne jest 11 lutego. Od owego roku pisał list do
człowieka chorego. Widział poszczególnego
człowieka obciążonego krzyżem choroby i z

nim nawiązywał kontakt.
Przykładem Ojca Świętego dzisiaj w Dniu

Chorego ściskam wasze dłonie i wyrażam wam
moje współczucie, a także moją intensywną
modlitwę w waszej intencji. Powtarzam za Je-
zusem Chrystusem do każdego z was: Odwa-
gi, nie lękajcie się! Wiem, że niejednokrotnie
przeżywacie wielki wewnętrzny niepokój. Prze-
żywacie swoją sytuację podobną jak aposto-
łowie przepływający jezioro Genezaret podczas
rozszalałej burzy. Błyskawice i pioruny na do-
bre zagościły w tę trudną noc. Potężne fale
uderzały w burtę słabego statku. Doświadczeni
rybacy, ludzie zżyci z niebezpieczeństwami
wody – drżą. Jezus w ten niebezpieczny czas
– śpi. Przestraszeni apostołowie nie wytrzy-
mują tego doświadczenia. Przez rozszalałe
żywioły krzyczą: „Panie, czy Ci to jest obojęt-
ne, że giniemy?” Przebudzony Jezus uspakaja
ich mówiąc: „Czemu bojaźliwi jesteście małej
wiary?” Rozpanoszony żywioł ucisza słowa-
mi: „Milcz!”

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

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

Śp. Maria Gugulska, ur. 1965 r., zam. ul. Łazówka 9
Śp. Łucja Gurdek, ur. 1918 r., zam. ul. Krakowska 7
Śp. Władysław Bury, ur. 1963 r., zam. os. Wsterplatte 14
Śp. Maria Westwalowicz, ur. 1916 r., zam. ul. Sienkiewicza 46
Śp. Zofia Madeja, ur. 1930 r., zam. ul. Pułaskiego
Śp. Jadiwga Szatan, ur. 1929 r., zam. ul. Zygmuna I Starego 44

Pogrzeb

1. W czwartek 15 lutego spotkanie Rycer-
stwa Niepokalanej o godz. 17.00.

2. W piątek 16 lutego pielgrzymujemy na
Jasną Górę. Wyjazd o godz. 16.00. Koszt prze-
jazdu 25 zł. W tym dniu zapraszamy uczest-
ników Akcji Katolickiej na godz. 16.30.

3. W przyszłą niedzielę 18 lutego Panie
|z Zespołu Charytatywnego przy naszej świą-
tyni będą zbierały ofiary na pomoc zimową
dla ludzi biednych. Bóg zapłać za pomoc cha-
rytatywną.

4. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy 40-
godzinne nabożeństwo eucharystyczne, które
będzie trwało przez poniedziałek, wtorek przed
środą popielcową. Zachęcamy wiernych do
licznego udziału w adoracji. Parafian z poszcze-
gólnych rejonów, które umieszczone są
w dzisiejszym biuletynie, prosimy o uczestni-

czenie w adoracji w określonych godzinach.
Nabycie tego biuletynu z dokładnym progra-
mem nabożeństw adoracyjnych ułatwi para-
fianom przyjście do kościoła w wyznaczonym
czasie. Niech wyznaczeni Przewodnicy przy-
pomną mieszkańcom określony czas pobytu
adoracyjnego w kościele, oraz z dobranymi
osobami poprowadzą adorację.

5. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
od przyszłej niedzieli okres spowiedzi
 i komunii św. wielkanocnej. Trwa on do uro-
czystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do 3
czerwca.

6. W piątek 23 lutego pielgrzymujemy
o godz. 10.00 do Łagiewnik. Po drodze od-
wiedzimy krakowski Kazimierz, a w nim ko-
ściół św. Katarzyny.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3) Nasze pielgrzymowanieWielu z was w swojej chorobie niejedno-
krotnie z wątpliwościami w sercu mówi: „Pa-
nie Jezu, czy ci to obojętne, że ja tak cierpię.
Ty w moim cierpieniu milczysz. Jakbyś spał.
Ja w nocach nieprzespanych i lękach przed
kolejnymi operacjami, a także przed grozą cho-
roby, która trawi mój organizm przeżywam
wielkie osamotnienie. Niejednokrotnie wydaje
mi się, że ani moi bliscy, ani też służba zdrowia
mnie nie rozumie. Traktują mnie przedmioto-
wo jako przypadek chorobowy. Mam niejed-
nokrotnie żal, że za mało podchodzą do mnie
jak do konkretnej osoby, która na swój spo-
sób czuje, myśli i reaguje.

Zdaję sobie sprawę, moi kochani chorzy, że
trzeba wam wielkiej życzliwości ludzkiej, a tak-
że miłości Bożej. Niech wam towarzyszy świa-
domość, że nie jesteście opuszczeni przez ro-
dzinę i służbę zdrowia i na pewno nigdy nie
jesteście pozostawieni własnemu losowi przez
Boga. Im wszystkim bardzo na was zależy.

Wiem, że niejednokrotnie pod ciężarem krzy-
ża upadacie, załamujecie się, tracicie nadzieję
na lepsze. Do was się zwracam i mówię: „Sur-
sum corda” – „W górę serca”. W szkole cier-
pienia, w której teraz jesteście, trzeba się uczyć
dźwigać różne choroby i dolegliwości. To są
bardzo trudne przedmioty do nauki. Niełatwo
je opanować. Nie wchodzą ani do głowy, ani
do serca. Nie wiem czy kiedykolwiek w tej
szkole, w której jesteśmy uczniami, możemy
powiedzieć, że dobrze się w niej czuje, poją-
łem i rozumiem sens choroby, która mnie nisz-
czy. Przecież teologia katolicka tę szkołę na-
zywa misterium crucis. To jest tajemnica krzy-
ża. Krzyża, który jest znakiem udręczenia,
poniżenia, ale też wyniesienia i chwały.

W to lutowe Święto Matki Bożej Lourdziej,
w Dzień Chorego, klęczę przed naszą matką
Wadowicką, Matką Bożą Nieustającej Pomo-
cy i proszę Ją, aby nieustannie wstawiała się
za wami u Swego Jedynego Syna.

26 stycznia /piątek/ 2007 roku był dniem
naszego pierwszego tegorocznego wyjazdu
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach.

Wyruszyliśmy o godz. 10.00. Ranek był
mroźny. Pogoda nam sprzyjała. Mieliśmy za-
planowane odwiedziny dwóch kościołów w
Podgórzu w Krakowie. Całą drogą śpiewa-
liśmy kolędy, pastorałki. Wysiedliśmy z au-
tokaru na Matecznym, po czym skierowali-
śmy się do kościoła przy klasztorze Redemp-
torystów /zwanego również „Na Górce”/
w Podgórzu. Kościół jest pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Powstał
na początku XX wieku. Obraz Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy w ołtarzu głów-
nym koronowany koronami papieskimi w
1994 roku przez Jana Pawła II. Kościół za-
mykany w ciągu dnia. Zbudowany w stylu
gotyckim. Było w nim ciepło dosłownie i w
przenośni. Wnętrze pomalowane w żywe
pastelowe kolory, witraże w oknach, mo-
zaiki na ścianach i suficie przedstawiają
Ewangelistów, Świętych i Błogosławionych.
Radosne wnętrze, w którym chce się mo-
dlić i śpiewać.

Obok ołtarza głównego z prawej strony
znajdowała się szopka Bożonarodzeniowa,
przed którą zatrzymaliśmy się dłużej wie-
dzeni dziecięcą ciekawością. Czegóż tam
nie było oprócz centralnych postaci, tj. Dzie-
ciny w żłóbku, Marii, Józefa. Były różne rze-
czy, Anieli grali, Królowie się kłaniali, grała
kapela, tańczyli krakowiacy. Byli górale /na-
wet Harnaś/, owczarki, stado owiec, ptaki,
zające, ludzie pracujący różnych zawodów,
Adam, Ewa z jabłkiem w Raju, sunący na
modlitwę zakonnik, blokowisko w mieście i
jadące bez przerwy różne samochody. Przed
szopką duże olbrzymie lale /aniołowie/ dzię-
kowały po wrzuceniu monety.

Ruszyliśmy do drugiego kościoła przy tej sa-
mej ulicy Jana Zamoyskiego wznoszącego się
nad Rynkiem Podgórskim pod wezwaniem św.
Józefa.

Kościół pod wezwaniem św. Józefa w Pod-
górzu powstał na początku XX wieku. Jest w
stylu późnego neogotyku i stanowi perłę ar-
chitektury neogotyckiej w skali europejskiej.
Osobne wejścia prowadzą do kaplicy wieczy-
stej adoracji Pana Jezusa, w której w ołtarzu
znajduje się obraz Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Na koniec naszej wędrówki po ko-
ściele i naszego zasłuchania, modliliśmy się w
kaplicy adoracji i dziękowaliśmy ks. Francisz-
kowi Kołaczowi, że z taką ochotą opowiadał
o tym, co nas interesowało. Widać było jak
silne więzy łączą go z tym kościołem. Szopka
była skromna i tradycyjna.

Przed godziną 15.00 byliśmy już w Sanktu-
arium w Łagiewnikach. Większość pielgrzy-
mujących z naszego grona przybywało tutaj
prawie każdy trzeci lub czwarty piątek mie-
siąca. Tylko 7 na 50 osób było po raz pierw-
szy. Jak zwykle modliliśmy się najpierw indy-
widualnie odwiedzając główną świątynię, ka-
plice, stary kościółek z relikwiami św. s. Fau-
styny. Potem modliliśmy się odmawiając ko-
ronkę w Godzinie Miłosierdzia o godzinie
15.00. Uczestniczyliśmy we mszy św. o godz.
16.00 /transmitowanej z małego kościółka
przez TVP3/. W czasie mszy kolędy śpiewał
chór w strojach góralskich z Ludźmierza koło
Nowego Targu. Po mszy znowu odmówili-
śmy koronkę do Bożego Miłosierdzia wspól-
nie ze wszystkimi uczestnikami.

W drodze powrotnej dzieliliśmy się wraże-
niami, śpiewaliśmy kolędy. W tym naszym piel-
grzymowaniu modlitwą były śpiewane kolę-
dy.

Po godz. 18.00 byliśmy w Wadowicach. Ser-
decznie dziękujemy ks. Proboszczowi za ten
udany wyjazd na początku roku 2007.

Uczestniczka Helena Jaglarz

Siostra Magdalena Strzelecka w niedzielę
4 lutego obchodziła złoty jubileusz pobytu w
zakonie Nazaretanek. Z tej okazji usłyszała
wiele ciepłych słów. Cała była w pąsach, gdy
słuchała pochwał. Okazja złotego jubileuszu
daje możliwości na przekazanie serdecznych
świadectw. Oto jedno z nich.

Podziękowanie
Dziękuję Opatrzności Bożej, że na swojej

drodze spotkałam s. Magdalenę. Prowadząc
swoje dzieci na religię przedszkolną słucha-
łam jej katechez – oczekując na dzieci. Kate-
chezy te były ciekawe i nowatorskie. Dzieci
oczekiwały tych spotkań. Siostra znała imio-
na wszystkich dzieci i pamięta ich do dziś.
Dotyczy to bardzo wielu rodzin wadowic-
kich. Kiedy 20 lat temu dosięgła mnie choro-
ba nowotworowa Siostra towarzyszyła mnie
i mojej rodzinie i podtrzymywała na duchu,
rozpoczęła modlitwę z całym Zgromadzeniem

Jubileusz Siostry Magdaleny Nazaretanek o uzdrowienie. Odwiedzała mnie
często, wierząc, że u Boga nie ma nic nie-
możliwego, choć lekarze nie dawali żadnej
nadziei. Zaopiekowała się najmłodszymi dzieć-
mi umieszczając je u Sióstr w Marcyporębie.
Będąc na wypoczynku napisała piękny list,
który do dziś przetrzymuję jako pamiątkę ro-
dzinną. Towarzyszy mojej rodzinie także w
radościach, tj. ślubach moich dzieci, urodzi-
nach wnuków. Zna je. Jej obecność odegra-
ła duże znaczenie w moim życiu. Powierzam
jej modlitwie wszystkie trudne, ale i radosne
sprawy. Sama staram się pamiętać o niej
przed Bogiem. Jest mi bliska sercu. Jej bez-
interesowna miłość, życzliwość jest godna
podziwu. Wrosła w Wadowice, jak ktoś, kto
był tu od zawsze. Opieka nad domem Papie-
ża, Syna tej ziemi, Jana Pawła II, to tak jak
kiedyś opieka nad naszymi dziećmi. Niech
Bóg jej błogosławi i rozjaśni nad nią Jej obli-
cze. Helena Bik


