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Później udaliśmy się do
położonej obok kościoła
kalwarii saletyńskiej.
Znajdują się tam trzy figury Matki Bożej przypominające figury z La Salette. Jest więc Maryja płacząca, Maryja
przemawiająca do pastuszków i Maryja
wznosząca się do nieba. Po krótkim odpoczynku opuszczamy to piękne miejsce
kultu maryjnego.
Jedziemy do Dukli, niedużego miasteczka położonego w najpiękniejszym fragmencie doliny Jasiołki, w otoczeniu niewysokich gór. Kierujemy się do usytuowanego na zboczu wzgórza zespołu
klasztornego Bernardynów. Zatrzymujemy się na skwerze, gdzie zwraca naszą
uwagę ciekawa kompozycja rzeźbiarska
z 1997 roku. W sąsiedztwie kamiennego
obelisku upamiętniającego bitwę dukielską, stoi oryginalny pomnik – Krzyż
Pojednania opleciony wieńcem rąk, które błagalnie wznoszą się ku rozpiętym na
krzyżu dłoniom Zbawiciela. „Krzyż znaczy – życie jest silniejsze niż śmierć” – te
słowa Jana Pawła II w języku polskim,
ukraińskim, słowackim, czeskim, rosyjskim, niemieckim wyryto na kamiennych
tablicach u stóp krzyża. Pod krzyż podchodzi ubogi, bosy wędrowniczek – św.
Jan z Dukli. Gest jego bezradnie rozłożonych rąk przywodzi na myśl bezsens

wojny, która zawsze niesie śmierć. Trzecią, najpóźniej dodaną, część pomnika stanowi postać Jana
Pawła II, nawiedzającego
rodzinną ziemię Świętego z Dukli. Autorem pomnika jest Maksymilian Biskupski, autor pomnika w Wadowicach.
W dukielskim sanktuarium zapoznajemy się z historią życia św. Jana z Dukli, którego kanonizował Jan Paweł II
10 czerwca 1997r. w Krośnie. Modlimy
się w kaplicy Świętego. W świątyni oglądamy polichromię ze scenami z Jego
życia. Charakter i rangę dukielskiego
sanktuarium najpiękniej wyrażają słowa
Jana Pawła II, który nawiedził je
8 czerwca 1997r. „Bracia i siostry nawiedzajcie często to miejsce. Ono jest
wielkim skarbem naszej ziemi, bo tu
przemawia Duch Pana do ludzkich serc
za pośrednictwem naszego Świętego Rodaka, Mówi On, że życie osobiste, rodzinne i społeczne należy budować na
wierze w Jezusa Chrystusa”.
Z klasztoru udajemy się na wielki cmentarz wojenny. W starej części znajduje się
kwatera z czasów pierwszej wojny światowej i mogiły żołnierzy WP poległych
w walkach o Duklę w 1939r. Główną
część zajmują zbiorowe mogiły kryjące
szczątki około 9.300 żołnierzy radzieckich i czechosłowackich poległych w bitwie dukielskiej. cdn
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
22. NIEDZIELA ZWYKŁA

W ten dzisiejszy wieczór nasze myśli skupiają się wokól Ojca Świętego Jana
Pawła II, który był Pasterzem całego świata, wzorem pracowitości i pokory;
Kapłanem serdecznym, szczerym i radosnym, obrońcą godności każdego człowieka. W swoich modlitwach prosimy Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej,
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aby wysłuchał próśb o rychłą beatyfikację Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.
Bożena, Jerzy i Alicja Bielarz

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘPOWTÓRZONEGO PRAWA
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Zachowywać prawo Boże

Wprowadzać słowo w czyn

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abysmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.

EWANGELIA: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

Prawo Boże a zwyczaje

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku
uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego
uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytym rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi: trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk
nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy
wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków,
naczyń miedzianych. Zapytali Go więc
faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego
Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystym i
rękami?” Odpowiedział im: «Słusznie
prorok Izajasz powiedział o was, obłud-

nikach, jak jest napisane: „Ten lud czci
mnie wargami, lecz sercem swym daleko
jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc
zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji» Potem przywołał znowu
tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co
mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co
wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym„. Oto słowo Pańskie

Tajemnica ludzkiego serca
Chrystus mówi wyraźnie, gdy odsłania gangrenę ludzkiego serca. Zestaw chorób, jakie
podaje, jest tak szokujący, że nawet nie chcemy o nich myśleć, a co dopiero w sposób
rzeczowy o nich mówić. Tymczasem to jest diagnoza postawiona przez samego Syna
Bożego, Lekarza najwyższej klasy. Nad Jego diagnozą należy się zatrzymać i uważnie
prześledzić, w jakiej mierze owe choroby ducha nam zagrażają. Ich odkrycie ułatwia
walkę z nimi. Diagnoza podana przez Jezusa ma na celu zabezpieczenie nas przed groźnymi chorobami współczesnego świata. Jest też wezwaniem, byśmy zabiegali nie tylko
o leczenie tych schorzeń, ale również o doskonalenie odporności ducha.
Ks. Edward Staniek
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(ciąg dalszy ze str.5)

gu i 90. rocznicy powstania Związku
Podhalan. W uroczystości brały udział
delegacje górali w strojach regionalnych
ze sztandarami.
Ks. Jan mówił o roli rodziny, ojcowizny, wspólnoty narodu w budowie Ojczyzny. Nawiązał do wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu na
lotnisku 8 czerwca 1979 roku, kiedy to
górale wręczyli Mu symboliczne klucze
do – jak to określił – Waszej, Ojcze Święty „bacówki”, czyli kaplicy na Turbaczu. Wszyscy wspólnie śpiewali:
Jana Pawła imię nigdy nie zaginie,
ani na wierchlicku, ani na dolinie,
hej, ani na dolinie.

Piękno otaczające nas dookoła – świerkowe lasy, widoki, słoneczna pogoda były
oprawą tej „ślebodnej” mszy. Po mszy turyści, pielgrzymi podążali dalej na szczyt Turbacza, w górę wiła się barwna rzeka ludzi.
Tam już nadszedł czas na odpoczynek,
wspólne rozmowy. W małym Muzeum
Turystyki Górskiej obok schroniska na
Turbaczu widnieją słowa twórcy schronisk, bacówek Edwarda Moskały – „Turystyka górska nie w nogach lecz w sercu
się liczy”. Myślę, że radość przeżycia
w tak piękny sposób dzisiejszego dnia zagościła w naszych sercach.
Wypowiedziane kiedyś przez Jana Pawła
II słowa odnoszą się do naszej wędrówki:
„Obcowanie z naturą, z jej pięknem i spokojem, przywraca nam siły i pogodę ducha”.
Maria Zadora

Pielgrzymka do Dębowca, Dukli, Komańczy,
Kalwarii Pacławskiej, Miejsca Piastowego cz.I
W dniach 10 i 11 sierpnia 50-osobowa
grupa wyruszyła na kolejną w te wakacje pielgrzymkę. Dębowiec, położony
w malowniczej środkowej części Pogórza Jasielskiego na Podkarpaciu, w odległości 8 km od Jasła to pierwsze miejsce na szlaku naszej pielgrzymki.
Dębowiec to jedno z ważniejszych
sanktuariów maryjnych w Polsce, zwane polskim La Salette. Tutaj w 1910r.
przybyli Misjonarze Zgromadzenia matki
Bożej z La Salette. Wraz z przybyciem
Misjonarzy Saletynów do Dębowca rozpoczął się etap upowszechniania treści
Orędzia Saletyńskiego na polskiej ziemi. Wybudowano tam piękną świątynię
– Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, oraz kalwarię saletyńską. W bocznej kaplicy kościoła sanktuaryjnego znajduje się figura Matki Bożej Płaczącej. -7-

Upamiętnia ona pierwszą fazę objawień
w La Salette. Widzimy Maryję siedzącą.
Matka Boża opiera łokcie na kolanach,
głowę ma pochyloną, twarz ukrytą w dłoniach. Jej postać wyraża smutek i cierpienie. Figura został ukoronowana koronami papieskimi 15 września 1996r. Papież
Jan Paweł II skierował wtedy do uczestników uroczystości telegram, oto jego
fragment: „Maryjo! Pamiętaj o wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają! Strzeż
ich wiary. Umacniaj nadzieją! Rozpal
miłość!”. Przed łaskami słynącą figurę
Matki Bożej Płaczącej uczestniczyliśmy
we mszy św. koncelebrowanej, jednym
z koncelebrantów był ks. infułat Jakub Gil.
Kustosz sanktuarium przedstawił nam historię tego miejsca, cudownego obrazu.
(ciąg dalszy na str.8)

Intencje mszalne:
Poniedziałek 31 sierpnia
6.00 Śp. Maria Kowalczyk
7.00 O powrótdo wiary i do Kościoła dla dzieci
8.00 Śp. Władysław Cholewka, Zofia żona i Karol
12.00 Śp. Emil Dutkiewicz, Wiesław syn
18.00 Śp. Roman Harmata
Śp. Jan Harmata - 15 r.śm. oraz zmarli
z rodzin Wojnowskich, Harmatów i Kieres
Wtorek 1 września
6.00 Śp. Weronika Wiecheć
7.00 Śp. Tadeusz Szczur
7.30 Śp. Alfred Paś
8.00
12.00 Śp. Roman Harmata
18.00 Śp. Wiktoria Bernaś
Śp. Lidia Jamrozik
Środa 2 września
6.00 Śp. Alfred Paś
7.00 Śp. Stefan Bernacik
7.30 Śp. Józefa Olszowy
8.00 Śp. Lidia Jamrozik
12.00 Śp. Wiktoria Bernaś
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Stanisław Janik
Śp. Jarosław Łojewski
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Jan Migdałek
Śp. Józefa Meus
Śp. Stanisław Zając
Śp. Andrzej Żak
Śp. Krystyna Opalińska
Śp. Stefania Rębiesa
Śp. Jan Targosz
Śp. Weronika Wiecheć
Śp. Julian Korzeniowski

Czwartek 3 września
6.00 Śp. Andrzej Żak
7.00 Śp. Tadeusz Szczur
7.30 Śp. Rozalia i Jan Stanek, s. Stanisław - r. śm.
8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
12.00 W55 r.matury o błog. bOże dlaabsolwentówLO im.
MarcinaWadowity,zazmarłychkolegówikoleżanki
oraz profesorów-o szcześciewieczne
18.00 Śp. Lidia Jamrozik
Śp. Alfred Paś
Piątek 4 września
6.00 Śp. Tadeusz Szczur
7.00 Śp. Wiktoria Bernaś
7.30 O nawrócenie dzieci do Boga
8.00 Wynagradzającazagrzechycałegoświata
12.00 Śp. Maria Ziaja oraz zmarli księża
16.30 O zdrowie dla Marcina Grabiaka
18.00 Śp. Lidia Jamrozik
Sobota 5 września
6.00 Śp. Tadeusz Szczur
7.00 Śp. Lidia Jamrozik
7.30 Śp. Wiktoria Bernaś
8.00 Wynagradzającaza zniewagiprzeciwNiepok.S.Maryi
12.00 Za Kościół,Ojca śwBenedykta XVI,o rychłą
beatyfikację SługiBożego Jana Pawła II,za Duchowień
stwo,Ojczyznę,RadioMaryja iTVTrwam
18.00 Śp. Krystyna Klauzner - 2 r. śm.
W 50 r. ślubu Stanisława i Janiny Elżbieciak z podziękowaniem za otrzymane
łaski, o dalsze bł. Boże
Niedziela 6 września
6.00 Śp. Lidia Jamrozik
7.30 Śp. Stanisław Malec - 5 r. śm.
Śp. Tadeusz Westwalewicz - 37 r. śm.
9.00 O błog. Boże dla Krzysztofa w 18 r.
urodzin i dalszą opiekę Matki Bożej
10.30 Śp. Andrzej Sordyl - 6 r. śm.
12.00 Śp. Wiktoria Bernaś
13.15 Chrzty
18.00 Sp. Krystyna Galas - 5 r. śm.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, w czwartek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie bł. Stelii Mardosewicz i 10 Towarzyszek, dziewic i
męczennic /ss. Nazaretanek z Nowogródka/.
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22. Niedziela Zwykła - 30 sierpnia 2009
1. Z okazji 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, we wtorek 1 września o godz. 12.00, odprawimy mszę św.
za ofiary ostatniej wojny.
2. We wtorek rozpoczynamy nowy rok
szkolny. Zapraszamy na msze św.:
- godz. 8.00 – dla Zespołu Szkół Średnich Nr 1 im. Ks. Twardowskiego – dawnej Budowlanki.
- godz. 9.00 – dla Zespołu Szkół Nr 3
im. ks. Tischnera, oraz dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity.
- godz. 10.00 – dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 z ul. Sienkiewicza.
- godz. 11.00 – dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 z ul. Słowackiego.
3. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
w tym tygodniu przystąpiła do spowiedzi i Komunii Św. na rozpoczęcie roku
szkolnego. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystali z sakramentu pokuty w pierwszy piątek. W tym dniu będzie spowiadała większa ilość kapłanów. Msza św.
dla dzieci będzie o godz. 16.30.
4. W środę mija kolejny miesiąc od
odejścia do Domu Ojca naszego największego Rodaka – Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na mszę św. o godz.
20.00 zwłaszcza uczestników XXIV pieszej pielgrzymki z Wadowic na Jasną
Górę. Ks. kanonik Jan Jarco będzie odprawiał Mszę św. i wygłosi kazanie.
5. W pierwszy czwartek o godz. 17.00
odprawiamy Godzinę Świętą. W Roku
Kapłańskim starajmy się w tej Godzinie
uczestniczyć.
6. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny,
które spodziewają się potomstwa. Na tę
-3-

mszę św. zapraszamy zwłaszcza tych, którzy podjęli się duchowej adopcji dzieci,
jak również wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W sobotę nawiedzamy chorych
z sakramentami świętymi.
7. Wszystkich uczniów klas pierwszych
Szkół Podstawowych zapraszamy w niedzielę 7 września na Mszę Św. o godz. 12.00.
W czasie Mszy Św. będzie poświęcenie tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych. Dziewczynki ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum zapraszamy w przyszłą niedzielę na godz. 11.00 do salki w Domu Katolickim na próbę śpiewu.
8. 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 Parafialnego, w każdą niedzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę Św.
dla małych dzieci wraz z rodzicami.
9. W tym roku szkolnym pragniemy
wrzesień, październik poświęcić na przygotowaniu do Bierzmowania klas I i II
gimnazjum. Natomiast młodzież klas III
będzie miała przygotowanie od listopada.
Już w tym tygodniu w pierwszy piątek
młodzież klasy I, II gimnazjum przyjdzie
na Mszę Św. o godz. 18:00 i po niej spotka się z poszczególnymi katechetami.
10. Od przyszłej niedzieli msze św. wieczorne w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabożeństwa
o godz. 17.30. Tak będzie aż do maja przyszłego roku. W domu katolickim o godz.
15.00 rozpoczną się dni skupienia dla narzeczonych.
11. W następną niedzielę składka przeznaczona jest na budowę organów. Zebranie Rady Duszpasterskiej odbędzie się
o godz. 16.00. Zapraszamy.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Jak dudni woda w Jakubowej studni?
Doznaję jednak dużego niepokoju, gdy
patrzę na udział orkiestr, a zwłaszcza asyst
w procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia.
Tradycja brania udziału młodzieży w specjalnych asystach, a także tworzenie nastroju przez różne orkiestry, jest bardzo
piękna. Bogu dziękuję, że tyle młodzieży
i tyle orkiestr bierze udział.
Pytam się jednak siebie, a także innych
dlaczego ta młodzież tworzącą różne asysty często kiepsko się zachowuje. Zauważam, że najczęściej kompletnie nie zwracają uwagi na kazania, a także na śpiewy
i modlitwy. Są tylko zajęci sobą. Rozmawiają. Śmieją się i wciąż jedzą i piją.
Często zauważam jak najbliżsi nie tworzą
odpowiedniej atmosfery – lecz pomagają
swoim synom i córkom w ich niewłaściwym zachowaniu. Doznaję wrażenia, jakby przez te dróżki płynął wartki, szumiący potok, a na brzegach była skupiona
rzesza ludzi. Potok huczy kaskadami
wód, które żywiołowo płyną. Bardzo
bym pragnął, ażeby nad poszczególnymi parafialnymi asystami czuwali księża
parafialni.
Chciałbym też, ażeby gospodarze tych
uroczystości, Ojcowie Bernardyni, bardziej z bliska zajęli się poszczególnymi
grupami młodzieży. Komendy padające
z odległych mikrofonów – choć doskonale słyszane na dróżkach – nie wywołują właściwych reakcji w uczestnikach.
Trzeba dążyć do tego byśmy sobie wzajemnie pomagali w przeżywaniu tajemnic religijnych na dróżkach kalwaryjskich.
Niech uczestnicy asyst – chłopcy i dziewczęta nie ukazują się jako gwiazdorzy, na
których trzeba patrzyć i podziwiać. To nie
jest cel kalwaryjskich asyst.

Duże wrażenie robi na mnie Procesja
Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny na Kalwarii. Chętnie w nich
uczestniczę. Angażuję parafian, by w niej
brali udział. Tak z poprzedniej parafii
w Nowej Hucie tak i w obecnej – w Wadowicach. W tych dniach pielgrzymujemy na Kalwarię, aby brać udział w podniosłych ceremoniach. Przypominam sobie słowa Ojca Świętego, iż to miejsce
samo nastraja do modlitwy. Kalwaryjska
Pani sama rozwiązywała najróżniejsze
problemy dręczące serce biskupa krakowskiego kardynała Wojtyły. Któż z nas nie
ma osobistych, indywidualnych, a także
wspólnotowych niepokojów i lęków.
Przedstawiam je Matce Najświętszej ufając, że to co czyniła na drogach pielgrzymich kardynała Karola Wojtyły to samo
zechce uczynić i ze mną.
Cieszę się również ze spotkań na dróżkach kalwaryjskich z różnymi dawnymi
parafianami. Wciąż się znamy. Mamy
sobie dużo do powiedzenia, a może jeszcze bardziej do wspólnego omodlenia.
Kocham nastrój kalwaryjskich dróżek,
a zwłaszcza emocjonalnie przeżywam
wieczorną Mszę Św. przy grobku Matki
Bożej usytuowanej przy tzw. Dolinie Jozafata. Patrzę jak powoli zapada zmrok,
a gwiazdy wypełniają widnokrąg niebieski. Myślę o odchodzących latach, a także o zbliżającym się, a bardzo niewiadomym końcu mojego życia. Przejście Maryi z tego świata do życia wiecznego to
los każdego z nas. Przyzywam Maryje,
by stanęła bliska każdego, który odchodzi. Święta Maryjo Matko Boża módl się
za mną teraz i w godzinę śmierci mojej.
-4-

miesięcznej pielgrzymce na Jasną Górę i
do Łagiewnik. Druga myśl to w dogodnym czasie tego roku pielgrzymować do
miejsc, które naznaczone są historią wielkich kapłanów. Myślę też o spotkaniach
pielgrzymkowych z konkretnymi kapłanami, proboszczami czy wikariuszami
w naszym rejonie. To oni poprzez swoją
pracę duszpasterską dają świadectwo dzisiejszemu światu o Chrystusie Kapłanie,
apostołującym poprzez konkretne osoby.

Nasza wadowicka gwardyjska asysta
wraz z księdzem Wojciechem również
uczestniczyła w procesji kalwaryjskiej.
Myślę, że jej zachowanie było właściwe.
Pytałem o to naszego kapłana.
Drugi problem, który budzi we mnie
pewne znaki zapytania – to jak przeżyć
w parafii Rok Kapłański? Na razie myślę o dwóch przyczynkach. Jedno to ogarnąć głębszą modlitwą problem powołań
i gorliwości kapłańskich w dziewięcio-

ks. Infułat

Msza ludzi gór na Turbaczu
Od 1981 roku, w pierwszą niedzielą
sierpnia, a od kilku lat w drugą sierpniową niedzielę przy polowym ołtarzu
ekumenicznym na Polanie Rusnakowej
u stóp Turbacza odbywają się słynne „ślebodne” msze św. za Ojczyznę i ludzi gór.
Pierwszą taką mszę św. odprawił ks. prof.
Józef Tischner – kapelan Związku Podhalan. Po jego śmierci tradycja mszy
sierpniowych, które zapoczątkował –
pozostała.
Pielgrzymi z Wadowic – 45 osób – już
po raz drugi wybrali się na tę mszę. Po
przyjeździe na miejsce zielonym szlakiem
z Kowańca, letniskowej dzielnicy Nowego Targu razem z liczną grupą miłośników gór wyruszyliśmy w stronę Turbacza. Po prawie dwugodzinnej wędrówce,
ale obfitującej przy tak pięknej pogodzie
w niezapomniane widoki na całe Tatry,
sylwetkę Babiej Góry, pasmo Policy,
lśniącą w słońcu taflę jeziora Czorsztyńskiego i inne pasma gór – doszliśmy do
celu. Na polanie tłumy, bardzo dużo rodzin z dziećmi dużymi i malutkimi niesionymi w specjalnych nosidełkach. Ołtarz znajduje się obok wybudowanej
w 1979 r. przez górali w iście ekspreso-

wym tempie kaplicy. Drewniana konstrukcja kaplicy jest zbudowana na planie Krzyża Virtuti Militari, a dach zdobią orły polskie z kilku epok historycznych. W jej
wnętrzu znajduje się rozłożysty pień smreka. Skrępowany drutem kolczastym, z wbitymi weń trzema bagnetami. Symbolizują
one trzy armie: niemiecką, sowiecką i słowacką, które we wrześniu 1939 r. zaatakowały Polskę. Pień ten ze znakami Polski walczącej, kryje czczoną przez górali
od dziesiątków lat, maleńką figurkę Matki
Bożej Leśnej w koronie, Królowej Gorców (pień z figury został przeniesiony ze
starej kapliczki).
O godz. 11.00 uczestniczyliśmy we
mszy św. odprawionej przy ołtarzu z dwutonowej granitowej skały. Rozpoczęcie
nabożeństwa ogłosił dzwon zawieszony na
piętnastometrowej drewnianej dzwonnicy. Mszę św. koncelebrowało kilku kapłanów z okolicznych parafii, głównym
koncelebrantem był prałat Mieczysław
Łukaszczyk. Homilię w gwarze góralskiej
wygłosił ks. Jan Gacek ze Szczyrku. Nawiązał w niej do dwóch rocznic: 30. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Nowym Tar-5-
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