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rę w Chrystusie Jezusie”
(3, 14-15).
W jaki sposób zbiór starożytnych opowieści formował się w księgi, które
nazwano świętymi?
Musimy zacząć od tego, czym jest Pismo Święte. To dzieje ludu Starego Przymierza, aż do momentu, w którym pojawia się obiecany mu Mesjasz w osobie
Jezusa z Nazaretu. On poszerza tę wspólnotę, otwiera ją na pogan.
W tej wspólnocie dokonuje się Boże
wkraczanie w dzieje ludzi. Bóg niewidzialny staje się doświadczalny, rozpoznawalny jako Ten, który prowadzi, który
zjawia się ze swoją potęgą i mądrością poprzez wodzów czy mędrców,
z oceną sytuacji ludu - przez proroków.
To objawianie się Boga zachodzi zawsze
w dziejach konkretnych ludzi. To oni, doświadczając interwencji Boga, przekazują
świadectwo o tym w kręgu swojej rodziny, szczepu i całego ludu. Ujmują je
w formie narracyjnej lub krótkich modlitw czy wyznań wiary.
Pismo Święte to historia zbawienia,
doświadczania Boga, poznawania Jego
woli, mądrości i wszechmocy. To histo-

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

ria określonych ludzi, nigdy jednak nie rozumianych jako jednostki, ale
zawsze w odniesieniu do
ludu. Początkowo jest słowem mówionym, następnie spisywanym i utrwalonym w formie
ksiąg. To przejście od historii do tekstu dokonuje się za sprawą działania Ducha Bożego. Żadna księga biblijna nie została jednak
- jak to wielu sobie wyobraża - podyktowana natchnionemu autorowi na ucho. Duch
działa zarówno w tych pierwszych „autorach”, którzy są adresatami działania Boga,
i w tych, którzy to doświadczenie przekazują następnym pokoleniom, jak też wtedy,
gdy opowiadanie staje się tekstem pisanym.
Krótko mówiąc, Pismo Święte to historia interwencji Boga w życie ludzi, która stała się
tekstem. Warto przedstawić to na przykładzie: w Eucharystii chleb i wino stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa. I to, i tamto przemienienie dokonuje się tak mocą słów ludzi,
jak mocą jednego Ducha Świętego. To porównanie, zastosowane w dyskusji podczas
Vaticamim II nad Konstytucją o Objawieniu
Bożym „Dei Verbum”, sytuuje Pismo na równi z Eucharystią i odsłania jego najważniejszy, chrystologiczny wymiar.

Bronisz godności ludzkiej
XXV Niedziela Zwykła
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Chociaż ciałem odszedłeś, duchem zawsze będziesz z nami...
Janie Pawle II, byłeś Pośrednikiem między niebem, a ziemią. Mówiłeś nam: „Nie
lękajcie się!” Kochałeś każdego swego bliźniego, a każda ludzka istota była dla
Ciebie tabernakulum Chrystusa.
Z całego serca łączę słowa modlitwy różańcowej w intencji beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II.
Lucyna Satława

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘ-

IZAJASZA:
Iz 55, 6-9
Myśli moje nie są myślami waszymi

GO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 1, 20c - 24. 27a
Moim życiem jest Chrystus

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

EWANGELIA: Mt 20, 1-16a

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około
godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie
i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie
około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej,
spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł
wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny
i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni
otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni
jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”.
Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem
dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»
Oto Słowo Pańskie

Ogromne zdziwienie
Przypowieść o robotnikach w winnicy
zapewne musiała przyprawić słuchaczy
o konsternację. Jednakże już w Starym Testamencie obecna była myśl, że sposób postępowania Boga może być zaskakująco
odmienny od ludzkich wyobrażeń na temat sprawiedliwości. Właściwie tak jest
i dziś, gdyż i chyba w naszym poczuciu
robotnicy pracujący najdłużej zostali niesprawiedliwie wynagrodzeni w stosunku do
tych, co pracowali najkrócej. Rzecz jasna
przypowieść mówi o powszechności i darmowości zbawienia, ale można ją także

wykorzystać w innym celu. Otóż zbawienie jest relacją, jaka zachodzi pomiędzy mną
a Bogiem. Musi być zatem w tej relacji
miejsce na zaufanie Bogu, który wybiera
powołanie dla mnie najwłaściwsze. Jedynym układem odniesienia w drodze do świętości każdego z nas jest świętość Boga samego, a nie świętość bliźniego. Innymi słowy, nie powinniśmy porównywać się z innymi, ale odnosić nasze starania wobec
świętości Boga. Jest to przejawem wielkiego szacunku dla nas ze strony Boga, który
chce, abyśmy Jego właśnie uczynili ostateczną skalą naszych pragnień.
-2-

Księża Chrystusowcy

ludzkiego serca, a gałązki drzewa zbytnio
ugięte słabością zaczynają się prostować.
Człowiek z nową wiarą mówi: „Jezu, ufam
Tobie”.
Łagiewniki – ośrodek kultu Bożego Miłosierdzia dla pielgrzymów z Polski i całego świata – to doskonałe miejsce skupienia
i wyciszenia, oderwania od codzienności
pędu życia. Tu żyła i umierała skromna zakonnica Faustyna Kowalska.
Z jej osobą związana jest postać Sługi
Bożego ks. Michała Sopoćki. Z naszej parafii organizujemy pielgrzymkę na jego
beatyfikację w niedzielę 28 września w Białymstoku. Ks. Michał Sopoćko był spo-

Jak czytać Pismo Święte?
Na październikowe Zgromadzenie Synodu Biskupów Benedykt XVI wybrał temat:
„Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”,
„żeby - tak to uzasadnił - dzięki odkryciu
Słowa Bożego, które jest zawsze aktualne
i nigdy się nie przedawnia, Kościół mógł
się odmłodzić i zaznać nowej wiosny”.
Lektura roboczego dokumentu, opracowanego na podstawie materiałów nadesłanych

wiednikiem siostry Faustyny. Polecił jej spisywanie swoich przeżyć, a zwłaszcza objawień Pana Jezusa. Pomógł siostrze Faustynie w wyszukaniu malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który w 1934 roku wymalował obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”. Siostra Faustyna
nazwała swego spowiednika gorliwym Apostołem Miłosierdzia Bożego, niestrudzonym
głosicielem chwały Bożego Miłosierdzia.
Sługa Boży ks. Michał Sopoćko zmarł
w dniu imienin siostry Faustyny Kowalskiej
15 lutego 1975 roku. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się od 4 grudnia 1987
roku. Wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego
odbędzie się w niedzielę 28 września obecnego roku.
Maria Zadora
przez lokalne Kościoły, pokazuje, jak zdumiewająco wiele jest na tym polu do zrobienia w Kościele, który wyrasta z Biblii
i karmi się nią na co dzień.
Droga do tego jest żmudna i praktycznie
nie ma końca. Kto twierdzi, że wie, jak czytać Biblię, już ją zdradził. Komu nie sprawia ona problemu, nie zaczął jej tak naprawdę nigdy czytać. Komu nie daje ona spokoju, nękając go także poza czasem lektury,
ten może ufać, że jest na dobrej drodze.

Co to znaczy, że Pismo jest „święte”?
To, że jest Słowem Boga w słowach ludzkich. Dla Hebrajczyka słowo „święty”
wskazuje tylko jedną osobę - Boga; w Nowym Testamencie wskazuje przede wszystkim na Ducha Bożego, głównego autora
wszystkich ksiąg. Ten zbiór ksiąg to Słowo Boże - definitywnie objawione
w życiu, nauczaniu i osobie Chrystusa. Na
początku Listu do Hebrajczyków napisano, że „wielokrotnie i na różne sposoby Bóg

przemawiał do ojców przez proroków, a w
tych ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna” (l, 1c2a). A w 2. Liście do Tymoteusza autor pisze do adresata: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś
i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć
mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wia-7-

(ciąg dalszy na stronie 8)

Intencje mszalne:
Poniedziałek 22 września
Wspomnienie bł. Bernardyny Marii
Jabłońskiej, dziewicy
6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
7.00 Śp. Danuta Wajdzik
7.30 Śp. Jan Kowalczyk
8.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
12.00 Śp. Maria Paździora
18.00 Śp. Jacek Przybylski
Śp. Agata Jurczak-Kordek 6 r.śm.
Wtorek 23 września
Wspomnienie św. Ojca Pio
z Pietrelciny, zakonnika
6.00 Śp. Jan i Zuzanna Mańdog
7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
7.30 Śp. Jan Kowalczyk
8.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
12.00 Śp. Danuta Wajdzik
18.00 Śp. Franciszek Zabawa
Śp. Adam Mżyk z rodzicami
Środa 24 września
6.00 Śp. Jan Kowalczyk
7.00 Śp. Franciszek Zabawa
7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
8.00 Śp. Jacek Przybylski
12.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
18.00 Msza św. zbiorowa
W intencjach nowennowych
Za żywych:
Dziękczynno-błagalna dlaStanisława Nowak
Za zmarłych:
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Teodora-Władysława Klaczak
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Danuta Wajdzik
Śp. Stanisław Tatka
Śp. Franciszka Płonka

Czwartek 25 września
Wspomnienie bł. Władysława
z Gielniowa, prezbitera
6.00 Śp. Danuta Wajdzik
7.00 Śp. Jan Kowalczyk
7.30 Śp. Jakub i Rozalia Stuglik
8.00 Jerzy Dobrowolski
12.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
18.00 Śp. Grzegorz Sporek
Śp. Anna i Tomasz Młodochowscy
Piątek 26 września
Wspomnienie świętych męczenników
Kosmy i Damiana
6.00 Śp. Edward Dziedzic
7.00 Śp. Antoni Szopiński i zm. z rodziny
Śp. Franciszek Zabawa
7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
8.00 Śp. Danuta Wajdzik
12.00 Śp. Krystyna i Sebastian Dziaduś
18.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
Śp. Jacek Przybylski
Sobota 27 września
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo,
prezbitera
6.00 Śp. Jan Kowalczyk
7.00 Śp. Czesław Drabek i zm. z rodziny
Wysockich i Pietkiewiczów
Śp. Edward Dziedzic
7.30 Śp. Danuta Wajdzik
8.00 Sp. Helena Nizińska
12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
18.00 Śp. Franciszek Zabawa
W 5 r.ślubu Katarzyny i Adama
z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o bł. Boże dla całej Rodziny
Niedziela 28 września
6.00 Śp. Danuta Wajdzik
7.30 Śp. Janina Dębska - 9 r.śm.
Śp. Anna, Edward oraz Irena Burzej
9.00 Śp.Zazmarłych z rodzin BeckerówiMajów
10.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch - 8 r.śm.
13.15 Śp. ks. Stefan Kajdas, Helena i Rodzice
00
Śp. Franciszek Zabawa
- 6 18.
-

XXV Niedziela Zwykła - 21 września 2008 r.
1. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowanie naszej młodzieży do Sakramentu
Bierzmowania.
2. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie członków Honorowej Straży Serca Bożego.
3. W przyszłą niedzielę kazania na
mszach św. o roli Pisma Św. w życiu katolika wygłosi ks. prof. Roman Pindel. Na
mszy św. o godz. 10.30 liderzy pomagający w nawiedzeniu Pisma Św. po naszych
rodzinach złożą na zakończenie peregrynacji egzemplarze Biblii przy ołtarzu.
Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy godnie przyjęli Pismo Św. w
swoich rodzinach.
4. W poniedziałek 29 września pielgrzymujemy do Łagiewnik, a następnie do kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie, aby
uzyskać odpust jubileuszowy. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15 zł.
5. Nocne czuwanie na Jasnej Górze odprawimy z pierwszego piątku października
na pierwszą sobotę, z 3 na 4 października.
Wyjazd w piątek o godz. 16.30. Powrót w
sobotę około godz. 7.00 rano. Koszt 25 zł.

6. Misje parafialne, które poprowadzą
OO. Dominikanie rozpoczną się w naszej
parafii za dwa tygodnie. Będą trwały przez
cały tydzień. Tą bardzo ważną sprawę polecamy modlitwie naszych parafian.
7. Od czwartku 26 września o godz. 21:00
przez kolejne 9 dni staniemy do Apelu Maryjnego przy pomniku Naszego Papieża.
Będzie to duchowe przygotowanie do misji
parafialnych. Do udziału zapraszamy.
8. W pierwszą niedzielę – 5 października, tzw. Różańcową, zapraszamy parafian
na procesję różańcową, która rozpocznie się
o godz. 17.00 i odbędzie się po placu Jana
Pawła II.
9. Biskupi nasi polecili, aby niedziela 12
października była obchodzona w naszej Ojczyźnie jako VIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - wychowawca młodych”.
10. W Domu Pielęgnacyjnym im. dr
Wojtyły na ul. Barskiej 17 można się zaszczepić przeciw grypie od poniedziałku do
piątku w godz. od 15.00 do 17.00. Koszt
29 zł.
11. Grupa modlitewna „w szkole Jana
Pawła II” zaprasza na spotkanie w sobotę
o godz. 9.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Co się dzieje w Jakubowej studni?
W czwartek 11 września w 7. rocznicę
strasznego zamachu terrorystycznego
w Stanach Zjednoczonych. Zginęło wówczas 3.000 ludzi. Myślę, że ziemia nigdy
nie będzie rajem. Wciąż na człowieka czyhają różne niebezpieczeństwa. Najnowocześniejsza medycyna nie zwalczy wszystkich chorób. Technika niesie możliwość
wielu wypadków. Żądza władzy jest powodem wojen, a w naszych czasach terro- -3-

rystycznych zamachów. Los człowieka
wciąż jest zagrożony. Biedny jest ten, który
całkowitą ufność złożył w doczesności, wartościach ziemskich. Boże plany kierujące
człowiekiem są nieodwołalne. Szczęśliwy
człowiek, który ufność pokłada w Bogu.
W tym dniu spotykam się w naszej plebanii z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim i Jego świtą przy kremówkach wado(ciąg dalszy na str. 4)

szego dekanatu – ks. Andrzej Klimara
z Wysokiej. Cieszy mnie, że Księża z Dekanatu solidarnie podejmują noc czuwania.
Jestem przekonany, że również wierni po
raz kolejny swoją obecnością poświadczą:
„Jestem, pamiętam, czuwam”.
Sobota 13 września jest także dla mnie
miła, bo uczestniczę w tzw. konwiwencji.
To jest dzień skupienia dla drogi neokatechumenalnej. Choć w tej grupie jest zaledwie 14 uczestników, to jednak jest ona bardzo prężna. Ma, co tydzień dwa razy spotkania, oraz co dwa miesiące tzw. konwiwencję, czyli dzień skupienia.
Marginalnie, z powodu braku czasu, brałem udział w elitarnych rekolekcjach, które
prowadził w naszej parafii ks. dr Stanisław
Szczepaniec. Tematem rozważań była Eucharystia w szkole modlitwy Jana Pawła II.
Jakże ten uczony kapłan, poprzez naukę naszego Papieża, w sposób nowy ukazywał,
iż Eucharystia jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego.
W niedzielę Podwyższenia Krzyża 14
września dwaj dominikanie, o. Tomasz Zamorski i o. Wojciech Jędrzejewski głosili
kazania. W zamyśle moim ci dwaj zakonnicy, którzy poprowadzą w naszej parafii
misje, mieli na trzy tygodnie przed tym
ważnym wydarzeniem parafialnym być jego
heroldami. Obwieszczać, zapowiadać i zapraszać: Drodzy Parafianie wadowiccy,
chciejcie wielkodusznie skorzystać z nauk
misyjnych głoszonych przez nas w pierwszym tygodniu października. Po południu
na spotkaniu przedstawicieli Rady Parafialnej, naszych Kapłanów i Ojców misjonarzy, ustaliliśmy ramowy program misji.
Rozpoczną się w sobotę 4 października mszą
św. o godz. 18.00. W tym dniu na godz.
19.00 zapraszamy młodzież studiującą, oraz
pozaszkolną. W niedzielę 5 października
nauki misyjne na mszach św., natomiast

(ciąg dalszy ze str. 3)

wickich. Toczyła się bardzo głęboka,
w miłej atmosferze rozmowa o sprawach
narodowych i międzynarodowych. Z zaciekawieniem słucham wypowiedzi wielkich tego świata. Słuchając mądrych wypowiedzi myślę, że Bóg każdemu daje czas
świetności. Trzeba go koniecznie wykorzystać. Ten czas może się już nie powtórzyć. Czy powtórzą się w Polsce rządy
Braci Kaczyńskich? Pożyjemy, to zobaczymy. Pięć minut rozbłysku trzeba wykorzystać, bo później światło gaśnie.
W sobotę jako dziekan mam spotkanie
z księżmi naszego dekanatu. Doświadczam
jak wiele wkładają pracy duszpasterskiej
w swoje parafie. Czy to jako proboszczowie lub katecheci – wikariusze. Tym razem omawiamy dekanalne, nocne czuwanie na Jasnej Górze. Odbędzie się ono
z piątku na sobotę, z 3 na 4 października.
Godzinę Apelu poprowadzi Parafia wadowicka. Od godz. 22:00 ster prowadzenia
obejmie Parafia Witanowice. Parafianie
z Choczni poprowadzą o godz. 23:00 nabożeństwo pokutne. W tym czasie księża
zasiądą do konfesjonału, aby chętnym
udzielić Sakramentu Pokuty. Na Mszy Św.
o godz. 24:00 kazanie wygłosi ks. kanonik Tomasz Kalisz – proboszcz z Woźnik.
Przerwa na posiłek będzie od 1:00 do 1:30.
Pielgrzymi otrzymają kartki, na których
mogą wypisać prośby i podziękowania do
Matki Bożej. Ksiądz Proboszcz z Radoczy
ks. kanonik Henryk Młynarczyk wraz
z księdzem Krzysztofem Główką poprowadzą nabożeństwo różańcowe wraz z odczytywaniem próśb i podziękowań. Godzinę Miłosierdzia od 2:30 poprowadzi ks.
Proboszcz z Tomic ks. kanonik Edward
Daleki. Końcówkę czuwania podjął się
przeprowadzić najmłodszy proboszcz na-4-

mężczyzn – ojców zapraszamy na spotkanie misyjne o godz. 18.45. Ten wieczór niedzielny wszedł w tradycję spotkań wadowickich mężczyzn z Chrystusem przepowiadającym przez misjonarzy. W ciągu tygodnia misyjnego: poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek, piątek, sobota – nauki
misyjne będą na mszach św. o godz. 8.00,
12.00 i 18.00. W poniedziałek o godz.
o godz. 19.00 specjalne nabożeństwo do
Ducha Świętego. We wtorek o godz. 19.00
nauka misyjna dla kobiet. W środę misyjne wspomnienie za zmarłych. W czwartek
o godz. 19.00 nabożeństwo Chleb Eucharystyczny. W piątek o godz. 19.00 nabożeństwo pokutne. W sobotę nabożeństwo
dziękczynienia. Różaniec w tygodniu misyjnym będzie o godz. 17.00, podczas niego będą misyjne spotkania z dziećmi szkolnymi. Dla młodzieży gimnazjalnej będą
spotkania w poniedziałek, wtorek i środę o
godz. 16.00. Dla młodzieży szkół średnich
w te dni o godz. 20.00. Codziennie podczas misji będzie koronka do Miłosierdzia

Bożego o godz. 15.00, oraz apel jasnogórski o godz. 21.00. Sobota 11 października
będzie dniem spowiedzi misyjnej. Niedziela
Papieska 12 października na mszach św.
będzie zakończeniem misji świętych.
Znakiem misji jest postawiony krzyż
misyjny. Stoi on najczęściej obok kościoła.
Jest przypomnieniem postanowień misyjnych. Nasz kościół nie ma żadnego miejsca
wokół świątyni. Krzyż misyjny wisi na zewnętrznej ścianie kościoła. Ze względu na
swe położenie nie jest wymownym świadkiem odbytych misji. O wiele bardziej
w naszej bazylice czczony jest krzyż wiszący na ścianie przy wejściu do kościoła,
oraz krzyż, który już od kilku lat podczas
Wielkiego Postu oraz w tygodniu wrześniowym kładziemy na posadzce przed głównym ołtarzem. Podczas tych misji postaramy się te trzy krzyże uczynić znakami misji parafialnych.
Matko Nieustającej Pomocy, proś Boga
za nami.
ks. Proboszcz

Pielgrzymka do Łagiewnik
Na Łagiewnickim Wzgórzu, niespełna
4 km od centrum Krakowa stoi niewielki
klasztor i nowoczesna bazylika – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Do tego miejsca od kilku lat co miesiąc pielgrzymują
wierni z Wadowic i okolicy. W piątek 29
sierpnia 42 pielgrzymów z ziemi wadowickiej nawiedziło to miejsce. Po przyjeździe
na miejsce mieliśmy czas na zwiedzenie
kaplic w dolnej części świątyni. Centralnej
– kaplicy Świętej Faustyny i wokół niej
czterech bocznych: węgierskiej, niemieckiej, słowackiej i ukraińskiej. O godzinie
15:00 uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia odmawiając koronkę. O godz.
16:00 braliśmy udział we Mszy Św. kon-

celebrowanej pod przewodnictwem ks.
dziekana Grzegorza Cekiery – proboszcza
parafii św. Jana Chrzciciela z Prądnika Czerwonego w Krakowie. Eucharystia sprawowana była w głównej bazylice. Wpatrywaliśmy się w obraz Pana Jezusa Miłosiernego umieszczonego w drzewie z bardzo powyginanymi gałęźmi. Jest to symbol współczesnego człowieka dotkniętego wieloma
trudnościami i problemami. Obraz Miłosiernego Jezusa namalowany jest według
kompozycji profesora Hyły – Zmartwychwstały Chrystus idzie w stronę człowieka,
a z Jego serca wytryskają promienie łask.
W tym spotkaniu dokonuje się uleczenie
-5-

(ciąg dalszy na str. 7)

