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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
ŒWIÊTO CHRZTU PAÑSKIEGO

Rodzina Domowym Koœcio³em

M i s j a  D o m o w e g o  K o œ c i o ³ a

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Matko Koœcio³a – Pani Wadowicka

Dziêkujemy Ci za Wielkiego Polaka, Syna tej ziemi – Jana Paw³a II. W czasie

pielgrzymek Ojca Œwiêtego do Ojczyzny œpiewaliœmy Bogu „Te Deum” i „Ma-

gnificat” za wybór Polaka na Stolicê Piotrow¹. Od samego pocz¹tku Pontyfi-

katu ws³uchiwaliœmy siê w s³owa Ojca Œwiêtego – rozwa¿aliœmy w swoim sercu

i pragniemy nimi ¿yæ.

Rodzina WoŸniaków i Koz³owskich

razem zamiast Gwardzistów obok pomni-
ka sta³y choinki przyozdobione ró¿nymi
ozdobami wykonanymi przez dzieci ze
szko³y podstawowej nr 1 im. Jana Paw³a II
i oœwietlone œwiate³kami. Padaj¹cy œnieg,
piêkna sceneria œwi¹teczna wadowickiego
rynku tworzy³y niezwyk³¹ atmosferê.
Wszyscy powtarzali s³owa modlitwy

o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, któr¹ prowadzi³ ks. Krzysztof.
Pod oknem domu rodzinnego, przy akom-
paniamencie gitary œpiewaliœmy „Barkê”.
Na koniec kustosz z sanktuarium w Ry-
chwa³dzie udzieli nam b³ogos³awieñstwa.
Wracaj¹c, patrzyliœmy na pomnik, postaæ
Jana Paw³a II, który uœmiechem dziêkowa³
za kolejny wieczór modlitwy.

Maria Zadora

Ka¿da nasza rodzina jest
Domowym Koœcio³em, cho-
cia¿ czêsto nie mamy takiej

œwiadomoœci. To po prostu fakt. Domowy
Koœció³, tworzony przez ma³¿onków i dzie-
ci, jako Koœció³ w miniaturze, ma do wy-
pe³nienia troist¹ misjê, jak¹ Koœcio³owi Po-
wszechnemu zleci³ Jesus Chrystus.

Jako „ma³y Koœció³” rodzina uczestniczy
w rzeczywisty sposób w potrójnej misji
Chrystusa, spe³nianej w ca³ym koœciele:
prorockiej, kap³añskiej, królewskiej. Przez
rodzinê bowiem dokonuje siê przekazywa-
nie i promieniowanie Ewangelii tak, ¿e
¿ycie rodzinne staje siê drog¹ wiary oraz
szko³¹ naœladowania Chrystusa. Czytamy
w Adhortacji Apostolskiej Naszego Roda-
ka, S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, Familia-

ris consortio (fragment
rozdzia³u 39) „Rodzice modl¹c siê razem
z dzieæmi i czytaj¹c z nimi S³owo Bo¿e w³¹-
czaj¹ stopniowo dzieci do Cia³a Chrystusa
- Eucharystycznego i Koœcielnego – staj¹
siê rodzicami w pe³ni, nie tylko rodziciela-
mi ¿ycia fizycznego, ale i tego, które przez
odrodzenie Ducha Œw. p³ynie z Krzy¿a
i zmartwychwstania Chrystusa.”

Czy staram siê ¿yæ ze œwiadomoœci¹, ¿e
nasze rodziny s¹ Domowymi Koœcio³ami?
Czy troszczymy siê o nasz Domowy Ko-
œció³; mama, tata, córka, syn? Czy  nie za-
mykamy oczu na fakt, ¿e jako rodzina,
ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie mamy obowi¹-
zek uczestniczenia w misji Koœcio³a? ̄ e my
te¿, a nie tylko kap³ani, jesteœmy odpowie-
dzialni za Koœció³?

Marysia i Tadeusz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
IZAJASZA
Iz 42, 1-4. 6-7
Chrystus s³ug¹, w którym Bóg ma upodobanie

DRUGIE CZYTANIE Z KSIÊGI DZIE-
JÓW APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34-38
Jezus zosta³ namaszczony Duchem Œwiêtym

Pan zeœle pokój swojemu ludowi.

EWANGELIA:    £k 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa

Oto s³owo Pañskie

Gdy wiêc lud oczekiwa³ z napiêciem i wszyscy snuli domys³y w sercach co do Jana, czy
nie jest on Mesjaszem, on tak przemówi³ do wszystkich: «Ja was chrzczê wod¹; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwi¹zaæ rzemyka u sanda³ów. On chrzciæ
was bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem». Kiedy ca³y lud przystêpowa³ do chrztu, Jezus tak¿e
przyj¹³ chrzest. A gdy siê modli³, otworzy³o siê niebo i Duch Œwiêty zst¹pi³ na Niego
w postaci cielesnej niby go³êbica, a z nieba odezwa³ siê g³os: «Tyœ jest mój Syn umi³owany,
w Tobie mam upodobanie».

Dziœ obchodzimy œwiêto Chrztu Pañskie-
go. Przez chrzest przyjêty od Jana Chrzci-
ciela, Pan Jezus objawia siê nam jako nasz
Zbawiciel. Chrzest udzielony niewinnemu
Bo¿emu Synowi ukazuje przede wszyst-
kim, ¿e Jezus jest zespolony ze swym lu-
dem, ¿e przyszed³ na ziemiê, aby wype³-
niæ ca³¹ sprawiedliwoœæ. To uni¿enie swe-
go Syna, Bóg Ojciec b³ogos³awi z nieba,
mówi¹c „Tyœ jest mój Syn umi³owany,

Poniedzia³ek 11.01.2010

Ks. Marek Poznañski godz. 13.00 ul. Westerplatte i ul. M. Wadowity

Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Karmelicka od nr 1 do nr 30

Ks. Krzysztof G³ówka godz. 14.00 Os. Westerplatte 12

Ks. Grzegorz Kufel godz. 16.00 Zaskawie – ul. Sportowców

Wtorek 12.01.2010

Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Karmelicka od nr 31 do 61

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 15.00 ul. Pi³sudskiego

Ks. Marek Poznañski godz. 15.30 Os. Batorego bl. 27

Œroda 13.01.2010

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 9.00 ul. Lwowska numery nieparzyste

Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Karmelicka od nr 62 do koñca

Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 Os. Batorego bl. 23

Czwartek 14.01.2010

Ks. Marek Poznañski godz. 15.00 ul. Batorego

Ks. Maciej Œcibor godz. 15.00 Os. Wadowity bloki nr 6,7, 30

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 13.00 ul. ¯eromskiego

Pi¹tek 15.01.2010

Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Sadowa od P. Porabika w górê do P. Wac³awskiej

Ks. Maciej Œcibor godz. 14.30 Os. Wadowity blok nr 15

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 16.30 ul. Lwowska numery parzyste

Sobota 16.01.2010

Ks. Maciej Œcibor godz. 8.30 Os. Wadowity blok nr 9

Ks. Grzegorz Kufel godz. 9.00 Zaskawie – ul. Jasna

Ks. Marek Poznañski godz. 9.00 ul. ¯wirki i Wigury i ul. S³owackiego

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 9.00 Os. XX-lecia 4

Ks. Grzegorz Kufel godz. 11.00 Zaskawie – ul. Baœniowa

Ks. Wojciech Szel¹g godz. 13.00 Os. XX-lecia 5

Ks. Proboszcz godz. 14.30 Al. Wolnoœci

Niedziela 17.01.2010

Ks. Marek Poznañski godz. 14.30 Os. Batorego bl. 19

Poniedzia³ek 18.01.2010

Ks. Proboszcz godz. 14.00 ul. Sadowa od Pani Piwowarczyk w dó³ do koñca

Tyœ jest mój Syn umi³owany w Tobie mam upodobanie”. Od samego po-
cz¹tku, chrzeœcijanie widzieli w tym uni¿e-
niu Jezusa, rozpoczêcie Jego zbawczej dzia-
³alnoœci. Jezus mia³ przyjœæ na ziemiê, by
obmyæ lud Bo¿y z jego grzechów. Obcho-
dz¹c uroczyœcie ten dzieñ, koñcz¹cy okres
Bo¿ego Narodzenia, podziêkujmy Ojcu
w niebie za najwiêkszy dar jaki otrzymali-
œmy z Jego dobroci: „Za Jezusa Chrystusa,
który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
sta³ siê cz³owiekiem” i nasze grzechy wzi¹³
na siebie. s. dr Boguchwa³a Kuras

W przedœwi¹tecznej zbiórce ¿ywnoœci
w marketach w dniach 4 – 5 grudnia br.
zebrano ³¹cznie 631,840 kg ró¿nych pro-
duktów ¿ywnoœciowych. Równoczeœnie do
wystawionego kosza „Dar o³tarza”
u œw. Antoniego nasi Parafianie do dnia
16 grudnia z³o¿yli ³¹cznie 105,340 kg ró¿-
nej ¿ywnoœci, w tym delikatesowej.

Z przedœwi¹tecznej pomocy skorzysta³o
155 osób i rodzin, w tym 5 bezdomnych.

Œwi¹teczna pomoc ¿ywnoœciowa
Dla osób chorych, starszych i niepe³no-
sprawnych sporz¹dzono 40 paczek – upo-
minków, które wrêczono w czasie odwie-
dzin w domach.

Wszystkim naszym ofiarodawcom i sym-
patykom sk³adamy serdeczne podziêkowa-
nie, oraz ¿yczenia radosnych, szczêœliwych,
pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, a Bo¿a Dziecina niech hojnie
wynagrodzi i b³ogos³awi na ka¿dy dzieñ
nowego 2010 roku.

Stanis³awa Bando³a ks. Proboszcz

Porz¹dek kolêdy od 11 stycznia 2010 do 18 stycznia 2010
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Intencje mszalne: ŒWIÊTO CHRZTU PAÑSKIEGO 10 STYCZNIA 2010

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedzia³ek  11 stycznia
   6.00 Œp. Janusz Guzdek
   7.00 Œp. Edward Buda
   7.30 Œp. Micha³ Œwitalski
   8.00 Œp. Janina Wac³awska
  12.00 Œp. Edward Dobisz
  18.00 Œp. Helena Byrska - 7 r. œm.

Œp. Józef Siwek - 3 r. œm.

Wtorek  12 stycznia
   6.00 Œp. Edward Dobisz
   7.00 W pewnej intencji
   7.30 Œp. Irena Wyroba
   8.00 Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw

Grabysz, Zofia i Micha³ Cygan
  12.00 Œp. Maria Ziaja i zmarli z rodziny Goryl
  18.00 Œp. Hubert Marschall - 13 r. œm.

Œp. Micha³ Œwitalski

Œroda 13 stycznia
    6.00 Œp. Stefania Zieliñska
    7.00 Œp. Stanis³aw Wawro
    7.30 Œp. Kazimierz Spisak - r. œm.

Œp. Helena i Micha³ Homlowie
    8.00 Œp. Micha³ Œwitalski
  12.00 Œp. Edward Buda
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych:
Œp. Edward Dobisz
Œp. Aleksander Moskwa
Œp. Janina Drapa
Œp. Barbara Z³ocista
Œp. Klemens i Anastazja Chowaniak
Œp. Irena Wyroba
Œp. Marian Grudniewski - 6 r. œm.
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Józef Zygar

Pi¹tek 15 stycznia
    6.00 Œp. Józef Zygar
    7.00 Œp.  Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
    7.30 Œp. Janusz Guzdek
    8.00 Œp. Edward Buda
  12.00 Œp. Janina Sas - 1 r. œm.
  18.00 Œp. Irena Wyroba

Sobota 16 stycznia
    6.00 Œp. Marian Moryl
    7.00 Œp. Irena Wyroba
    7.30 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
    8.00 O b³og. Bo¿e dla Nikoli i Rodziny
  12.00 W 95 r. urodzin Leonarda Radwan, podziêkowanie

z proœb¹ o dalsz¹ pomoc i b³og. Bo¿e
  18.00 Œp. Józef Sowa, Józef Surka

Œp. Mieczys³aw Kurek - 8 r. œm.

Niedziela 17 stycznia
   6.00 Œp. Edward Buda
   7.30 Œp. Józefa Wróblewska  - 25 r. œm.

Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
   9.00 Œp. Stanis³aw Lasek - 12 r. œm.
  10.30 O b³og. Bo¿e dla Joanny i Andrzeja w 5 r.  œlubu oraz dla

siostrzenicy Agatki w 5 r. urodzin
  12.00 Œp. Stanis³aw Spisak
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk

Czwartek 14 stycznia
    6.00 Œp. Irena Œwitalska, Micha³ wnuk
    7.00 Sp. Janusz Guzdek
    7.30 Œp. Jan, Honorata
    8.00 Œp. Irena Wyroba
  12.00 Œp. W³adys³aw Podgórny - 17 r. œm.
  18.00 Œp. Stefania K¹dzio³ka - 30 r. œm.

Œp. Marianna, Stanis³aw Kazimierczak

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj o godz. 15.00 jest w naszej
parafii jubileuszowy koncert kolêd i pasto-
ra³ek. Serdecznie zapraszamy.

2. W dzisiejsz¹ Uroczystoœæ Chrztu Pañ-
skiego przypominamy, ¿e chrzcimy
w pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê na mszy œw.
o godz. 13.15. Pouczenie dla rodziców
i chrzestnych odbywa siê w sobotê przed
chrztami o godz. 17.00. Ka¿dy cz³owiek ma
prawo do Chrztu Œw. – jako najwa¿niejsze-
go sakramentu. Rodzice oraz chrzestni win-
ni zapewniæ dziecku mo¿liwoœæ rozwoju
wiary katolickiej. Rodzicami chrzestnymi
mog¹ byæ katolicy, którzy ¿yj¹ zgodnie
z ewangeli¹. Winni byæ bierzmowani. Nie
mog¹ byæ chrzestnymi tzw. wierz¹cy, a nie
praktykuj¹cy, a tak¿e ludzie doroœli ¿yj¹cy
z sob¹ w zwi¹zku cywilnym, lub te¿, gdy
¿yj¹ ze sob¹ bez ¿adnego zwi¹zku.

3. W kolejne styczniowe niedziele od-
bywaj¹ siê w naszej parafii dni skupienia
dla narzeczonych. Rozpoczêcie msz¹ œw.
o godz. 15.00 w kaplicy parafialnej.

4. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.00
modlimy siê za rodziny, które przyjmuj¹
b³ogos³awieñstwo kolêdowe.

5. W czwartek o godz. 16.00 op³atek
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.

6. W sobotê 16 stycznia pielgrzymujemy
na Jasn¹ Górê. Wyjazd wyj¹tkowo o godz.
15.00, w zwi¹zku z nawiedzeniem ¿ywej
szopki. Koszt przejazdu 30 z³. Natomiast
do £agiewnik pielgrzymujemy w pi¹tek
22 stycznia. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 15 z³.

7. W sobotê o godz. 10.00 spotkanie grup
modlitwy œw. o. Pio po³¹czone z op³atkiem.

8. Koncert kolêd w wykonaniu naszego
chóru parafialnego bêdzie w przysz³¹ nie-
dzielê po mszy œw. o godz. 10.30. Chór
równie¿ bêdzie œpiewa³ w czasie tej
mszy œw. Serdecznie zapraszamy.

Jak woda dudni w Jakubowej studni?

Przebiegaj¹ pierwsze tygodnie roku
2010. Z pewnoœci¹ wiele piêknych prze-
¿yæ Bóg nam przygotowa³. On jest najlep-
szym projektantem, a tak¿e re¿yserem na-
szych kolejnych dni, miesiêcy i lat. Bez
Jego wiedzy nawet w³os z g³owy nam nie
spada. To nie œlepy los kieruje naszym
¿yciem, lecz Bo¿a Opatrznoœæ.

Spodziewamy siê, ¿e w niedzielê 17 paŸ-
dziernika Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
w Rzymie bêdzie beatyfikowa³ naszego Naj-
wiêkszego Rodaka Jana Paw³a II. Pragnie-
my siê do tego wydarzenia jak najlepiej

przygotowaæ. Tak od strony materialnej, jak
i duchowej. S³yszê, ¿e na tê uroczystoœæ do
Rzymu Pani Burmistrz wraz z Radnymi
Miasta pragnie przygotowaæ specjalny piel-
grzymkowy poci¹g z Wadowic do Rzymu.
Tylko przyklasn¹æ tej propozycji. Oby za-
miary te zrealizowano, gdy¿ by³aby to
z pewnoœci¹ najtañsza i najliczniejsza piel-
grzymka wadowicka.

S³yszê równie¿, ¿e w tym roku rozpocz-
nie siê przebudowa rynku wadowickiego.
Dziêki Bo¿ej Opatrznoœci, oraz starannie

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
wspomnienie œw. Hilarego, biskupa i dok-
tora Koœcio³a.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

opracowanym przez Urz¹d Miasta pro-
jektom otrzyma Miasto przesz³o 10 mi-
lionów na remont historycznego Placu
Jana Paw³a II. Oby ta wielka praca za-
dowoli³a Mieszkañców papieskiego mia-
sta oraz pielgrzymów. Niech przyniesie
satysfakcjê pomys³odawcom i realizato-
rom tego planu.

Równie¿ dochodz¹ mnie wieœci, ¿e na
pocz¹tku drugiego kwarta³u Arcybiskup
Krakowski wraz z Wspó³partnerami po-
dejm¹ siê odnowy domu papieskiego. Ma
to byæ dom - muzeum na miarê XXI wie-
ku. Projektanci chc¹, ¿eby m³ode poko-
lenie uczy³o siê na tym miejscu ¿ycia naj-
wiêkszego Polaka Jana Paw³a II.

W zwi¹zku z generalnym remontem
domu papieskiego ekipa projektowa pra-
gnie w marcu w kaplicy domu parafial-
nego zrealizowaæ specjaln¹ wystawê
o ¿yciu i dzia³alnoœci Ojca Œw. Jana Paw-
³a II. S³u¿y³aby ona licznym pielgrzymom
na czas zamkniêtego domu papieskiego.
Cieszy nas, ¿e nasza kaplica, w której kie-
dyœ jako m³ody ch³opak, Karol Wojty³a,
wystêpowa³ w przedstawieniach teatral-
nych – bêdzie pomaga³a innym odkrywaæ
wielkoœæ Wadowiczanina.

Wymieni³em pewne gospodarcze dzia-
³ania, które bêd¹ realizowane w Wado-
wicach na przygotowanie beatyfikacji
Wielkiego Papie¿a.

Bardzo pragniemy, ¿eby tym bardziej we-
wnêtrznie, duchowo przygotowaæ siê na to
wielkie wydarzenie. Co miesi¹c bêd¹ w okre-
œlon¹ niedzielê wyg³aszane specjalne kaza-
nia o tematyce papieskiej. Wieczory papie-
skie, w których uczestniczymy drugiego ka¿-
dego miesi¹ca postaramy jak najlepiej przy-
gotowaæ, aby je jak najgodniej prze¿yæ.

Chcemy, ¿eby w tym roku, gdy bêdzie
sz³a po raz dwudziesty piaty piesza piel-
grzymka z Wadowic na Jasn¹ Górê, ¿eby
nabra³a specjalnie uroczystego charakteru.
Niech to bêdzie uroczyste, radosne Magni-
ficat Bogu, wyœpiewane setkami nóg miesz-
kañców ziemi wadowickiej, za to, ¿e wiel-
kie rzeczy uczyni³a naszej ziemi. Powo³a³a
z niej Najwiêkszego Papie¿a naszych cza-
sów. To Ona, Nieustanna Pomoc z Wado-
wic, a tak¿e Kalwaryjska Pani, oraz Jasno-
górska Królowa, kszta³towa³a bogat¹ oso-
bowoœæ Jana Paw³a II.

Planujemy równie¿ zaprosiæ parafie obu
dekanatów wadowickich na prze¿ycie nabo-
¿eñstw majowych w naszej parafii. Niech
rynek wadowicki, w 90. rocznicê urodzin
Karola Wojty³y wyœpiewuje dziêkczynn¹
pieœñ wdziêcznoœci.

Podda³em niektóre tylko propozycje.
Wiem, ¿e bêdzie ich wiêcej. Niech Pani
Wadowicka Matka Bo¿a Nieustaj¹cej Pomo-
cy, œpieszy nam z wielk¹ pomoc¹ w piêk-
nym prze¿yciu tego wyj¹tkowego roku
w Wadowicach.

Noworoczny wieczór modlitwy

2 stycznia, w pierwsz¹ sobotê 2010 roku
do bazyliki pw Ofiarowania NMP przy-
byli wierni, aby uczestniczyæ w modli-
twach o rych³a beatyfikacjê i kanonizacjê

S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Na zaproszenie
ks. infu³ata Jakuba Gila przyby³ do Wadowic
kustosz sanktuarium w Rychwa³dzie, który
koncelebrowa³ mszê œw. i wyg³osi³ homiliê.

Rychwa³d, to wieœ usytuowana wœród
³agodnych wzniesieñ, jedna z najstarszych
osad w okolicach ¯ywca. Parafia istnia³a
prawdopodobnie ju¿ w 1335r. W 1644 r.,
w³aœcicielka pobliskiego Œlemienia – Ka-
tarzyna z Komorowskich darowa³a koœcio-
³owi w Rychwa³dzie obraz Matki Bo¿ej.
W polowie XVIII wieku wzniesiono nowy
koœció³ pw œw. Miko³aja i Matki Bo¿ej
Szkaplerznej. Cudowny obraz Matki Bo¿ej
zosta³ wówczas umieszczony w g³ównym
o³tarzu. Sanktuarium Matki Bo¿ej, zwanej
te¿ Królow¹ od Anio³ów – opiekuj¹ siê oj-
cowie franciszkanie, których sprowadzi³ do
Rychwa³du w 1946 r. kard. Adam Sapieha.

Bardzo czêsto do tego sanktuarium przy-
bywa³ Karol Wojty³a jako arcybiskup, kar-
dyna³ (1964, 1966, 1968, 1969, 1973,
1974). 18 lipca 1965 r. w liturgiczne wspo-
mnienie Matki Bo¿ej z Góry Karmel odby-
³a siê w Rychwa³dzie wielka uroczystoœæ
koronacji wizerunku Matki Bo¿ej. Koro-
nacji papieskimi koronami dokona³ Prymas
Stefan Wyszyñski wraz z abp krakowskim
Karolem Wojty³¹. Pada³ wtedy ulewny
deszcz. Po mszy œw. w drodze na plebaniê,
Prymas Wyszyñski powiedzia³: „Deszcz to
znak ³aski Bo¿ej. Niech ³aska Bo¿a tak ob-
ficie sp³ywa na duszê, jak ten deszcz
w dniu dzisiejszym nas tutaj zmoczy³,
obmy³ w czasie tej koronacji”. Abp Wojty-
³a wspomina³ to wydarzenie podczas mszy
œw. w LudŸmierzu  15 VIII 1972r. Wkrót-
ce po rozpoczêciu pontyfikatu 8 XII 1978r.
Jan Pawe³ II ofiarowa³ Œwiêtej Pani
¯ywieckiej z³oty ró¿aniec i œwiecê wo-
tywn¹. Podczas pielgrzymki do Polski
w maju 1995 r. w czasie nabo¿eñstwa spra-
wowanego w ¯ywcu na rynku przy obra-
zie matki Bo¿ej Rychwa³dzkiej Papie¿ po-
wiedzia³: „Udajê siê w duchu do wszyst-
kich sanktuariów maryjnych ziemi ¿ywiec-
kiej, przede wszystkim zaœ do niedalekiego

Rychwa³u, gdzie dane mi by³o kiedyœ
z kard. Stefanem Wyszyñskim koronowaæ
cudowny obraz Bogurodzicy”.

Ojciec kustosz w swojej homilii mówi³,
¿e co miesi¹c wierni gromadz¹ siê na mo-
dlitwie w bazylice w Wadowicach i w in-
nych koœcio³ach Polski, aby dziêkowaæ
Bogu i Matce Najœwiêtszej za dar ¿ycia
ziemskiego i prosiæ o beatyfikacjê i kano-
nizacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Bóg wys³a³ na œwiat takiego ch³opca, któ-
ry przez swoje lata dzieciñstwa, m³odoœci,
drogi ¿ycia kap³añskiego sta³ siê ewange-
licznym œwiadkiem mi³oœci. Jak to robi³?
Mówi³ jêzykiem mi³oœci. Ewangelia jest
jêzykiem mi³oœci. Mówi³ do ludzi ca³ego
œwiata i potrafi³ wskazywaæ drogê do celu,
do mi³oœci, do œwiat³a. On sam Kap³an
Chrystusa, dla którego Matk¹ by³a Maryja
– „Ca³y Twój, Maryjo”. Przez ca³e ¿ycie
Maryja prowadzi³a Karola Wojty³ê i prze-
prowadzi³a Go na drug¹ stronê.

Przytoczê tu s³owa Jana Paw³a II z ency-
kliki Redemptor Hominis – „Cz³owiek nie
mo¿e ¿yæ bez mi³oœci. Cz³owiek pozostaje
dla siebie istot¹ niezrozumia³a, jego ¿ycie
jest pozbawione sensu, jeœli nie objawi mu
siê Mi³oœæ, jeœli nie spotka siê z Mi³oœci¹,
jeœli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiœ
sposób swoj¹, jeœli nie znajdzie w niej ¿ywe-
go uczestnictwa”. Trwaj¹c na modlitwie
w ten styczniowy wieczór uczestniczyliœmy
w adoracji Najœwiêtszego Sakramentu pro-
wadzonej przez ks. Marka. Wierni powta-
rzali s³owa modlitwy – „Panie umocnij
wiarê nasz¹”. „Uwielbiamy Ciê Bo¿e, nasz
Stwórco”, „Dziêkujemy Ci Bo¿e utajony”,
„Przez twoje wcielenie prosimy Ciê Jezu
nasz Zbawicielu”. S³owa modlitwy by³y
ubogacone piêknym œpiewem kolêd przez
oazê m³odzie¿ow¹. O godz. 21.30 stanêli-
œmy przed pomnikiem Jana Paw³a II, tym


