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Bronisz godności ludzkiej
XXII Niedziela Zwykła

(ciąg dalszy ze str. 7)

Maria Zadora

J. Gil. Msza Św. odpra-
wiana jest w intencji
wszystkich pielgrzymów.
Modlimy się patrząc w
cudowny Obraz Matki Bo-
żej o zasmuconym obliczu

i przymkniętych powiekach. Na brzegach
płaszcza znajdują się symbole Męki Pań-
skiej: korona cierniowa, gwoździe i włócz-
nia, którą przebito bok Chrystusa. Na pier-
siach Madonny widnieje zaś orzeł w ko-
ronie. Ze względu na te atrybuty do wi-
zerunku przylgnął tytuł Bolesna Królowa
Polski. Po mszy zwiedzamy górny kościół
z nawą główną i ogromnym prezbiterium.
W dolnym kościele znajdują się kaplice,
które sprzyjają modlitwie w bardziej in-
tymnej atmosferze. Najważniejsze z ka-
plic to Trójcy Przenajświętszej, 108 Mę-
czenników, poświęcona błogosławionym
świeckim i duchownym ofiarom II woj-
ny światowej.

Później na Golgocie – sztucznie usypa-
nymi 25-metrowym wzniesieniu z kamie-
ni, z licznymi kapliczkami i grotami,
w których umieszczono stacje Drogi
Krzyżowej uczestniczymy w Drodze
Krzyżowej, rozważania poszczególnych
Stacji prowadzi ks. Infułat. Licheńska
Golgota sprzyja modlitwie, rozmyślaniom,
kontemplacji. Mamy możliwość poznania
jeszcze innych miejsc wędrując ścieżka-
mi Sanktuarium z przewodniczką. Na
koniec wielu udaje się na wieżę wido-
kową. Na taras widokowy dostaję się na
wysokość 114 m windą, 6 osób wycho-
dzi pokonują 762 stopnie. Stamtąd roz-

ciąga się wspaniała pano-
rama lasów, pól, jezior
i całego Sanktuarium Li-
cheńskiego, którym od
1949 r. opiekują się księ-
ża Marianie z ks. kustoszem Seniorem
Eugeniuszem Makulskim głównym bu-
downiczym licheńskiej świątyni. Opusz-
czamy Licheń z myślą, że znów tu po-
wrócimy. Zakończeniem pobytu niech
będą słowa pieśni śpiewanej przez pątni-
ków: „Tę ziemię biedną, gdzie lasy, pia-
ski, Wzięła Maryja na tron swej łaski.
Odtąd Maryja z wyżyn ołtarza, Litością
swoją wszystkich obdarza.” W tym dniu
odwiedzamy jeszcze jedne Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu. W 1993 roku w
Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II
powiedział o Kaliszu, iż jest on „jedną
z najważniejszych stolic Świętojózefo-
wych święta.” Pod przewodnictwem
księdza – przewodnika zwiedzamy sank-
tuarium i szczególną kaplicę Wdzięczno-
ści i Męczeństwa w podziemiach bazyli-
ki, którą ufundowali księża, więźniowie
uratowani z obozu koncentracyjnego
w Dachau. Ze świątyni idziemy jeszcze
na piękny rynek tego najstarszego na zie-
miach polskich miasta. Przy udanej po-
godzie smakują pyszne lody, których fun-
datorem jest ksiądz Infułat.

Pełni wrażeń wracamy do Wadowic
dziękując ks. Infułatowi Jakubowi Gilo-
wi za dwa dni pielgrzymowania, które
pozwoliły na poznanie ciekawych miejsc,
wspólną modlitwę, okazanie chrześcijań-
skiego braterstwa.

Sam Pan dał nam Ojca Św. Jana Pawła II. My w podzięce za Jego miłość, do-

broć i nauki, którymi nas obdarował będziemy pogłębiać naszą wiarę i Jego słowa

przekazywać naszym dzieciom. Modlimy się, by mieszkańcy w mieście Jego uro-

dzenia realizowali w życiu codziennym wskazania naszego Największego Rodaka.

K.Z. Maluty z rodziną
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA JEREMIASZA:
 Jr 20, 7-9

Rozumna służba BożaProrok poddany próbie

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

czym jest nadzieja naszego powołania.EWANGELIA:
Mt 16, 21-27 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Rz 12, 1-2

Oto Słowo Pańskie.

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić mu wyrzuty:
„Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się
i rzekł do Piotra: „Zejdź mi z oczu szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co
Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,
i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

„Od początku mojej posługi Następcy
Piotra patrzyłem na was, młodych, z uwagą
i miłością, jestem bowiem przekonany, że
młodość nie jest po prostu okresem przej-
ściowym między dorastaniem a wiekiem
dojrzałym, lecz czasem w życiu, który Bóg
daje każdemu człowiekowi jako dar i zada-
nie. Czasem, w którym należy szukać - tak
jak młodzieniec z Ewangelii (por. Mt 19,
20) - odpowiedzi na zasadnicze pytania

i odkryć nie tylko sens życia, lecz tak-
że konkretny projekt, zgodnie z którym
należy je budować. Od wyborów, ja-
kich w tych latach dokonacie, Drodzy
Chłopcy i Dziewczęta, zależeć będzie
wasza przyszłość osobista, zawodowa
i społeczna: młodość jest czasem,
w którym kładzie się fundamenty;
okazją, której nie można stracić, bo
więcej już się nie powtórzy”.

Jan Paweł II mówił

(ciąg dalszy ze str. 5)

rozegrała się na tamie we Włocławku.
Obejrzenie ekspozycji wywarło na nas
duże wrażenie.

Muzeum Powstania Warszawskiego, to
drugie miejsce w stolicy, które mieliśmy
możliwość zwiedzić. Mieści się ono
w budynku dawnej elektrowni tramwajo-
wej. Zostało otwarte w 2004 roku
w przeddzień 60 rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Ekspozycja uka-
zuje historię Powstania przez pryzmat
przeżyć poszczególnych osób. Zgroma-
dzono blisko 30.000 eksponatów. Central-
nym punktem Muzeum jest stalowy mo-
nument, przecinający wszystkie poziomy
ekspozycji. Jego ściany pokrywają daty
kolejnych dni Powstania i ślady po poci-
skach. W kilkumetrowym Monumencie –
„bijącym sercu walczącej Warszawy” za-
mknięto odgłosy powstańczej stolicy.
Monument jest symbolem naszej pamięci
i wyrazem hołdu dla Powstania Warszaw-
skiego i jego uczestników. Muzeum przy-
ciąga uwagę wszystkimi zmysłami – ob-
razem, światłem, dźwiękiem. Ekspozycja
wywołuje emocje, ponieważ pokazuje
prawdziwych ludzi z ich dniem codzien-
nym, miłością, przyjaźnią, braterstwem
broni, śmiercią, nadzieją i rozpaczą. Cie-
kawe i przekazywane z wielkim zaanga-
żowaniem informacji o powstaniu przez
przewodnika przyczynia się do zamyśle-
nia, refleksji nad tymi dramatycznymi dnia-
mi walczącej Warszawy.

Kolejnym miejscem na trasie pielgrzy-
mowania był Licheń. Sanktuarium Maryj-
ne w Licheniu to miejsce, do którego od
150 laty pielgrzymują ludzie. Licheński
szlak pielgrzymkowy rozpoczyna się w
Lesie Grąblińskim. To tutaj w położonym
na sosnowym wzgórzu lasku  między

Grablinem a Licheniem w połowie XIX
wieku Matka Boska ukazała się Mikoła-
jowi Sikatce. Obecnie znajdują się z sym-
bolicznym odciskiem stóp Matki Bożej.

O godz. 20:00 w kościele św. Doroty,
gdzie w latach 1857-2006 znajdował się
Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej
Królowej Polski uczestniczymy we mszy
św. odprawianej przez ks. Infułata Gila.
Dla wielu jest to duże przeżycie, przy-
pominają sobie jak w tej świątyni przed
Cudownym Obrazem modlili się w róż-
nych intencjach. O godz. 21:00 bierze-
my udział w Apelu Jasnogórskim w no-
wej bazylice przed obrazem Matki Bożej
Bolesnej. O godz. 21:30 stajemy przed
pomnikiem Jana Pawła II, przedstawia
on postać pochylającego się Papieża
i klęczącego przed nim kapłana wręcza-
jącego mu makietę licheńskiej świątyni.
Wspólnie z innymi pielgrzymami śpie-
wamy ulubioną pieśń Ojca Świętego –
„Barkę”. Wczesnym rankiem ponownie
udajemy się do bazyliki na mszę św.
Z daleka widać mieniącą się złotem po-
tężną kopułę. Ma się wrażenie, jakby
monumentalna bazylika wyrosła nagle na
wiejskiej równinie. Budowlę wzniesio-
no z żółtych cegieł – by pielgrzym miał
wrażenie, że wchodzi w falujący łan
zboża. Odczucie to mają potęgować
dodatkowo potężne okna wypełnione
złoto bursztynowym szkłem i złocony-
mi framugami – co z kolei ma przypo-
minać kłosy. Do świątyni prowadzą 33
stopnie, które symbolizują lata życia
Chrystusa. Budowla posiada więcej sym-
bolicznych liczb, 365 okien – ile dni
w roku i 52 drzwi – tyle, ile w roku jest
tygodni. O godz. 6:00 uczestniczymy we
mszy św. koncelebrowanej przez sze-
ściu kapłanów, wśród nich ks. Infułat

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Intencje mszalne:Poniedziałek  1 września
    6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Czesław Wolanin
    7.30 Śp. Agnieszka i jej mężowie, syn Władysław
    8.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Stanisław Zaorski

Śp. Janusz Targosz i Stanisław
Targosz - 30 r. śm.

Wtorek  2 września
    6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.30 Śp. Gabriel Kręcioch
    8.00    Śp. Zygmunt Kręcioch - 8 r. śm.
  12.00 Śp. Stanisław Tatka
  18.00 Śp. Jerzy Dobrowolski

Śp. Stefania Fisior

Środa 3 września
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 Śp. Gabriel Kręcioch
    7.30 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    8.00 Śp. Danuta Wajdzik
  12.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 5 września
     6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Franciszek Zabawa
    7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00 Straż Honorowa NSPJ
  12.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  16.30 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Paweł Ciupiński

W intencji Mateusza, w sprawie Bogu wiadomej

Sobota 6 września
    6.00 Śp. Gabriel Kręcioch
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Danuta Wajdzik
    8.00 Rycerstwo Niepokalanej
  12.00 O rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II
  18.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek

O pomoc i dalsze błog. Boże dla Marty
i Pawła w 2 r. ślubu

Niedziela 7 września
   6.00 Śp. Gabriel Kręcioch
   7.30 O błog. Boże i opiekę dla Stanisława Tyrybona wraz

z rodziną od matki chrzestnej zamieszkałą w Australii
Śp. Władysława i Tadeusz Śmieszek

   9.00 Śp. Grzegorz Frączek i Rozalia
  10.30 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Danuta Wajdzik

Czwartek  4 września
   6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    8.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  12.00 Śp. Maria Ziaja, Anna i Henryk Szeliga
  18.00 Śp. Jan Kulbacki i rodzice Jan i Stefania

Dziękczynno-błagalna za 40 lat
małżeństwa Marianny i Ignacego

XXII Niedziela Zwykła - 31 sierpnia 2008 r.
1. Ks. kardynał Stanisław Dziwisz skiero-

wał do pracy duszpasterskiej w naszej para-
fii ks. Romana Sasułę, ks. Grzegorza Kufla
oraz ks. Wojciecha Szeląga. Nowych dusz-
pasterzy serdecznie w naszej parafii witamy.
Ogarniamy ich modlitwą, by ich praca ewan-
gelizacyjna przynosiła obfite owoce.

2. Dziś przy kościele zbiórka na ofiary
wojny w Gruzji, powodzi na Ukrainie oraz
kataklizmów w Polsce. Bóg zapłać za ofiary.

3. Z okazji 69. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, jutro 1 września o godz. 12.00, od-
prawimy mszę św. za ofiary ostatniej wojny.

4. Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Zapraszamy na msze św.:

- godz. 8.00 – dla Zespołu Szkół Średnich
Nr 1 – dawnej Budowlanki, oraz dla Liceum
Ogólnokształcącego

- godz. 9.00 – dla Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 3 z ul. Sienkiewicza; dla Zespołu
Szkół Nr 3 im. ks. Tischnera,

- godz. 10.00 – dla Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 1 z ul. Słowackiego.

5. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby w tym
tygodniu przystąpiła do spowiedzi i Komunii
Św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Zwłasz-
cza prosimy, aby skorzystali z sakramentu
pokuty w pierwszy piątek. W tym dniu bę-
dzie spowiadała większa ilość kapłanów. Msza
św. dla dzieci będzie o godz. 16.30.

6. We wtorek mija kolejny miesiąc od odej-
ścia do Domu Ojca naszego największego
Rodaka – Jana Pawła II Wielkiego. Zaprasza-
my na mszę św. o godz. 20.00 zwłaszcza
uczestników XXIII pieszej pielgrzymki z Wa-
dowic na Jasną Górę. Ks. Paweł Łukaszka
będzie odprawiał Msze św. i wygłosi kazanie.

7. W pierwszą sobotę na mszy św. o godz.
8.00 modlimy się za rodziny, które spodzie-
wają się potomstwa. Na tę mszę św. zapra-
szamy zwłaszcza tych, którzy podjęli się du-

chowej adopcji dzieci, jak również wspól-
notę Rycerstwa Niepokalanej. W sobotę
nawiedzamy chorych z sakramentami
świętymi.

8. Wszystkich uczniów klas pierw-
szych Szkół Podstawowych zapraszamy
w niedzielę 7 września na Mszę Św.
o godz. 12.00. W czasie Mszy Św. bę-
dzie poświęcenie tornistrów, podręczni-
ków i przyborów szkolnych. Dziewczyn-
ki ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
zapraszamy w przyszłą niedzielę na godz.
11.00 do salki w Domu Katolickim na
próbę śpiewu.

9. Od przyszłej niedzieli msze św. wie-
czorne w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabożeń-
stwa o godz. 17.30. Tak będzie aż do maja
przyszłego roku. W domu katolickim
o godz. 15.00 rozpoczną się dni skupie-
nia dla narzeczonych.

10. W następną niedzielę składka prze-
znaczona jest na potrzeby kościoła. Ze-
branie Rady Duszpasterskiej odbędzie się
o godz. 16.00. Zapraszamy.

11. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, zapraszamy młodzież na Mszę
Św. o godz. 9.00, a dzieci szkolne na
godz. 12.00. W kaplicy Domu Parafial-
nego, w każdą niedzielę o godz. 11.30,
odprawiamy Mszę Św. dla małych dzieci
wraz z rodzicami.

12. W przyszłą niedzielę 7 września
odbędzie się w Kalwarii Z. pielgrzymka
rodzin. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt prze-
jazdu 8 zł. W naszej bazylice po każdej
mszy św. udzielamy zebranym rodzinom
specjalnego błogosławieństwa. Prosimy
o obecność całymi rodzinami na poszcze-
gólnych mszach św.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie bł. Bronisławy, w środę
– św. Grzegorza Wielkiego, w czwartek – wspomnienie bł. Stelii Mardosewicz i 10
Towarzyszek, dziewic i męczennic /ss. Nazaretanek z Nowogródka/, w piątek – bł.
Matki Teresy z Kalkuty.
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Jesteście moją nadzieją
Ewangelia silnie akcentuje przyjazne

nastawienie Jezusa względem ludzi mło-
dych. Podkreśla, że Jezus z miłością pa-
trzył na młodego chłopca, który do niego
zwrócił się o poradę co mam dobrego
czynić, abym osiągnął życie wieczne.
Często ukazywane są cuda Jezusa, któ-
rymi bohaterami byli ludzie młodzi.
Uzdrowienia z różnych chorób. Uwolnie-
nie od szatanów. A nawet wskrzeszanie
umarłej córki Jaira i młodzieńca z Nain.
Także w przypowieściach Jezus z wiel-
kim zrozumieniem odnosi się do ludzi
młodych. Wystarczy wspomnieć opowia-
danie o synu marnotrawnym. Ojciec po-
mimo jego kiepskiego życia nie przekre-
ślił go. Wszystko robił, żeby go zreso-
cjalizować, przywrócić go do normal-
ności.

W przepięknej przypowieści o pszeni-
cy i kąkolu – podkreślał, że nieprzyjazny
człowiek nasiał chwastu pomiędzy do-
bre ziarno. Na gwałtowną reakcję sług,
że pójdziemy, powyrywamy chwast od-
powiedział ze spokojem: „Pozwólcie róść
obojga. Zajmijcie się pszenicą. Jej stwa-
rzajcie jak najlepsze możliwości rozwo-
ju.” Chwasty o wiele łatwiej i szybciej się
rozwijają niżeli dobre ziarna. Trzeba du-
żego wysiłku i troski, by pszenicy nie
przygłuszył kąkol.

W powyższej nauce w sposób bardzo
obrazowy podkreśla prawdę, iż wycho-
wawca oprócz wielu cnót musi się od-
znaczać wielką cierpliwością i daleko-
wzrocznością. „W cierpliwości posiądzie-

cie dusze wasze.” Także dusze drugiego
człowieka.

Nadchodzi nowy rok szkolny. Rok róż-
norakich zasiewów łanów dusz dzieci,
młodzieży i dorosłych. Nauczycielom
i wychowawcom różnych szkół, a także
rodzicom, życzę takich postaw, o których
powyżej wspominałem. Jezus wciąż żyje
i wciąż z miłością patrzy na młodych.
Wielcy wychowawcy kochali młodzież
i w tym tkwił sekret ich wychowawczej
skuteczności.

Na pożegnanie z władzami w Sydney
w Australii 21 lipca 2008 r. Papież Bene-
dykt XVI powiedział: „Światowy Dzień
Młodzieży ukazał, że Kościół może być
rad ze współczesnej młodzieży i myśleć
z nadzieją o przyszłości świata.” Niech te
papieskie słowa będą mottem pracy pe-
dagogicznej i katechetycznej w nowym
roku szkolnym. Trzeba mieć łaskę akcep-
towania młodzieży, z którą się przebywa.

Gdy pisze te słowa zdaję sobie sprawę
z trudu włożonego przez nauczycieli róż-
nych przedmiotów w kształcenie intelek-
tualne i moralne swych podopiecznych.
Zdaję sobie sprawę z zachwianego auto-
rytetu nauczyciela w szkole. Często
w ostatnich miesiącach powtarzane sło-
wo „kryzys”, dotyka także obszarów
szkolnych.

Tym bardziej modlę się za naszych na-
uczycieli, świeckich i duchownych, by
podołali podjętym zadaniom. „Idźcie i wy
do winnicy mojej, a co będzie słuszne, to
was nagrodzę.” mówi Pan.

Radosny czwartek na Śnieżnicy
21 sierpnia 2008 roku wybraliśmy się na wycieczkę do Ośrodka Rekolekcyjnego –

Rekreacyjnego na Śnieżnicy w Beskidzie Wyspowym na wysokości 840 m. n.p.m. i do
Limanowej.  Wypowiedzi dzieci na temat wycieczki:

„Na wycieczce z przełęczy Gruszowiec
podchodziliśmy leśną drogą za znakami
niebieskimi i zielonymi do Ośrodka Re-
kolekcyjno – Rekreacyjnego na Śnieżni-
cy. Oglądaliśmy piękną panoramę, Pani
opowiadała nam o Beskidzie Wyspowym.
Kiedy przyszliśmy na miejsce Pani opo-
wiadała nam historię powstania Ośrod-
ka. Byliśmy w pięknej kaplicy, widzieli-
śmy kamień z Bazyliki z Watykanu, ob-
raz Matki Bożej Śnieżnej, stacje Drogi
Krzyżowej namalowane na szkle. Później
poszliśmy drogą lesną do górnej stacji ko-
lejki krzesełkowej, widzieliśmy stok nar-
ciarski, ale kolejka nie kursowała. Kiedy
zeszliśmy ze Śnieżnicy to pojechaliśmy
do Limanowej. Widzieliśmy różne figur-

„W ten czwartek byliśmy na Śnieżnicy
i w Limanowej. Na Śnieżnicy byliśmy
w Ośrodku Rekolekcyjnym. W Limano-
wej oglądaliśmy piękny, zabytkowy ko-
ściół, widzieliśmy też figurki Matki Bożej
z całego świata. Później poszliśmy na
lody, kupowaliśmy pamiątki. Bardzo cie-
szymy się z przebiegu wycieczki i pamią-
tek. Ta wycieczka była bardzo miła i cie-
kawa, poznaliśmy nowe koleżanki i kole-
gów. Bardzo dziękujemy Pani Marii za
naszą wycieczkę.” Olimpia P

Magda Mirocha

ki Matki Bożej, piękną bazylikę, pomnik
Jana Pawła II. Byliśmy też na lodach. Ta
wycieczka bardzo mi się podobała.”

Uczestniczka

Sierpniowe pielgrzymowanie

(ciąg dalszy na str. 7)

Miesiąc sierpień, to miesiąc pielgrzy-
mowania do Sanktuarium Maryjnych.
Pielgrzymi z Wadowic za cel pielgrzymo-
wania wybrali Licheń. W dniach 18 i 19
sierpnia 20-osobowa grupa pod przewod-
nictwem ks. Infułata Jakuba Gila wyru-
szyła na pielgrzymi szlak, na którym zna-
lazła się jeszcze Warszawa i Kalisz.

Najpierw pojechaliśmy do Warszawy,
do kościoła p.w. Stanisława Kostki na
Żoliborzu. Stanęliśmy przy grobie Sługi
Bożego Jerzego Popiełuszki. Tu żył, pra-
cował i został pochowany. Matka księ-
dza zapytana po Jego śmierci, gdzie życzy
sobie aby spoczywał Jej syn, odpowie-
działa: „Tutaj w Warszawie pracował,
tutaj cierpiał, tutaj są ludzie, których on

kochał i którzy go kochają, więc niech tu
zostanie pochowany.” Do grobu ks. Je-
rzego przybywają stale wierni, zapalają
znicze, przynoszą kwiaty, by złożyć hołd
kapłanowi-męczennikowi. My też modli-
my się przy Jego grobie. Potem w pod-
ziemiach kościoła zwiedzamy Muzeum
Sługi Bożego. Przesłaniem Jego życia były
słowa: „Zło dobrem zwyciężaj.”

W poszczególnych salach oglądamy
ekspozycje związane z kolejnymi etapa-
mi życia kapłana. Największe wrażenie
robi na nas Golgota – sala upamiętniająca
męczeńską śmierć ks. Jerzego. Szum pły-
nącej wody, świetlisty krzyż i zdjęcia ciała
kapłana przypominają nam tragedię, jaka

ks. Proboszcz


