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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

W ci¹gu 27 lat pontyfikatu Jan Pawe³ II powiedzia³ wiele s³ów, które zapad³y

w pamiêæ i stawa³y siê dewiz¹, jak piêkniej i godniej ¿yæ. Ale s¹ i inne s³owa

najbardziej kojarzone z tym pontyfikatem „Nie lêkajcie siê”, „Otwórzcie drzwi

Chrystusowi”, „Czuwajcie”.

Maryjo, Matko ludzkoœci pielgrzymuj¹cej,

módl siê za nami teraz i w godzinê œmierci naszej.

Spraw, byœmy byli zawsze blisko Jezusa,

Twojego umi³owanego Syna,

a naszego Brata, Pana ¿ycia i chwa³y

fot. St. M¿yk

Œp. Jerzy Nowak, ur. 1951 r., zam. ul. Wojska Polskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:
Pogrzeb

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

P³onka Helena, Nogala Adam, Nogala Bogus³awa, Ewa Nogala, Kamil Nogala
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Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja kap³añska – przygotowanie do uczestnictwa

w niedzielnej mszy œw.

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APO-
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

Zmartwychwsta³ Chrystus, który wszystko stworzy³
i zlitowa³ siê na ludŸmi

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 5, 27b-32.40b-41

EWANGELIA:  J 21, 1-14

Ap 5, 11-14

 Oto s³owo Pañskie

Trzecie zjawienie siê Zmartwychwsta³ego Aposto³om

Jezus ukaza³ siê znowu nad Morzem
Tyberiadzkim. A ukaza³ siê w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedzia³ do nich:
«Idê ³owiæ ryby». Odpowiedzieli mu:
«Idziemy i my z tob¹». Wyszli wiêc i wsie-
dli do ³odzi, ale tej nocy nic nie z³owili.
A gdy ranek zaœwita³, Jezus stan¹³ na brze-
gu. Jednak¿e uczniowie nie wiedzieli, ¿e
to by³ Jezus. A Jezus rzek³ do nich: «Dzie-
ci, czy nie macie nic do jedzenia?». Odpo-
wiedzieli Mu: «Nie». On rzek³ do nich:
«Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi,
a znajdziecie». Zarzucili wiêc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ. Po-
wiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego
Jezus mi³owa³: «To jest Pan!». Szymon
Piotr us³yszawszy, ¿e to jest Pan, przy-

Nie zra¿aæ siê
Tam gdzie cz³owiek doœwiadcza swego

niepowodzenia, byæ mo¿e Bóg jest mu naj-
bli¿szy. Nie dlatego, ¿e chce pokazaæ swoj¹
wy¿szoœæ. Tam, gdzie cz³owiek doœwiad-
cza swojej ma³oœci, traci poczucie samo-
wystarczalnoœci, autonomii, pewnoœci sie-
bie - i jest jakby bardziej na Boga otwarty.
Tak w³aœnie jest w dzisiejszej Ewangelii:
Aposto³owie nic nie u³owili przez ca³¹ noc.
Gdy spotykaj¹ „Nieznajomego” ten propo-

Wype³nianie misji kap³añskiej w rodzi-
nie dokonuje siê w szczególny sposób na
drodze uczestnictwa w niedzielnej Ofie-
rze Eucharystycznej, która najpe³niej uka-
zuje misjê Chrystusa i jest najwiêkszym
wydarzeniem w Koœciele. Wa¿ne wyda-
rzenia w rodzinie posiadaj¹ zwykle uro-
czyst¹ oprawê a ich przygotowaniu po-
œwiêca siê wiele czasu. A jak mo¿emy siê
przygotowaæ do niedzielnej Eucharystii,
tego najwa¿niejszego wydarzenia, aby je
dobrze prze¿yæ i aby móc czerpaæ z jego
owoców? Na pewno rola statystów, stoj¹-
cych na zewn¹trz koœcio³a, myœl¹cych
o wszystkim tylko nie o tym w czym siê
uczestniczy i czekaj¹cych kiedy siê skoñ-
czy, nie daje szans na to, aby sta³a siê na-
szym „Ÿród³em i szczytem”; Ÿród³em
z którego czerpiemy i szczytem do które-
go zmierzamy. Je¿eli pragniemy czerpaæ
ze „Ÿróde³ zbawienia” musimy byæ do tego
przygotowani. I tu nasza misja kap³añska
znajduje swoj¹ szczególn¹ role. Jak j¹
wype³niaæ? Wci¹¿ na nowo trzeba uœwia-
damiaæ sobie i dzieciom, ¿e Eucharystia
jest pami¹tk¹ Œmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa, ¿e jest Wielkim

Dziêkczynienie za dar Odkupienia wy-
maga naszego aktywnego udzia³u. Aby to
spotkanie z Chrystusem g³êbiej prze¿yæ,
trzeba znaleŸæ w sobotê chwile czasu, aby
rodzinnie, przeczytaæ Ewangeliê wskazan¹
na dan¹ niedzielê i wspólnie zastanowiæ

siê na tym, jaka powinna byæ nasza odpo-
wiedŸ na przeczytana s³owa, czego Bóg
oczekuje od nas w ich kontekœcie? Jesz-
cze piêkniej by³oby gdyby uda³o siê prze-
czytaæ wszystkie teksty z Liturgii S³owa.

Drugim elementem przygotowania
mo¿na uczyniæ wspóln¹ refleksjê nad mi-
nionym tygodniem, jaki by³? Jakie dobro
nas spotka³o, aby za nie podczas Eucha-
rystii podziêkowaæ i co w naszym postê-
powaniu poddane by³o ludzkiej s³aboœci,
aby za to Pana Boga, na pocz¹tku Eucha-
rystii, przeprosiæ. Trzeba spojrzeæ rów-
nie¿ przez pryzmat naszych potrzeb: mo¿e
zdrowia dla kogoœ bliskiego, znalezienia
pracy, zdania egzaminu itp. I do³¹czyæ te
proœby w momencie modlitwy powszech-
nej. A trakcie przygotowania darów, gdy
wierni lub ministranci podaj¹ kap³anowi
„Chleb i Wino” ofiarowaæ Bogu wszyst-
kie nasze radoœci i troski. W taki sposób
œwiadomie w³¹czamy siê w pos³ugê, któr¹
przy o³tarzu spe³nia kap³an. To od nas
rodziców zale¿y czy nasze dzieci potrafi¹
w pe³ni i ¿ywo uczestniczyæ w Ofierze
Chrystusa. Przedstawione przygotowanie
ma w tym pomóc. Dope³nieniem i szczy-
tem uczestnictwa w Niedzielnej Eucha-
rystii niechaj bêdzie spotkanie z Osobo-
wym Chrystusem w Komunii Œw., do któ-
rego zachêcajmy nasze dzieci przez swój
przyk³ad.

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

nuje im po³ów w ci¹gu dnia, rzecz niera-
cjonalna, nielogiczna - On nie ma nic wspól-
nego z rybackim doœwiadczeniem. Aposto-
³owie, jak zaczarowani, przystaj¹ na dziwn¹
propozycjê. A jest to pocz¹tek nowej przy-
gody i pocz¹tek spotkania z Bogiem. Choæ
Bóg dzia³a najczêœciej racjonalnie, to jed-
nak nieraz zaprasza do dzia³añ nieracjonal-
nych, które choæ mog¹ naraziæ nas na œmiech
ze strony innych, to przynosz¹ niespodzie-
wane owoce.             ks. Tomasz Cha³upczak

wdzia³ na siebie wierzchni¹ szatê, by³ bo-
wiem prawie nagi, i rzuci³ siê w morze.
Reszta uczniów dobi³a ³odzi¹, ci¹gn¹c za
sob¹ sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie
by³o daleko, tylko oko³o dwustu ³okci.
A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce siê na
ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê oraz
chleb. Rzek³ do nich Jezus: «Przynieœcie
jeszcze ryb, któreœcie teraz u³owili». Po-
szed³ Szymon Piotr i wyci¹gn¹³ na brzeg
sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu piêæ-
dziesiêciu trzech. A pomimo tak wielkiej
iloœci, sieæ siê nie rozerwa³a. Rzek³ do nich
Jezus: «ChodŸcie, posilcie siê!». ¯aden
z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu pyta-
nia: «Kto Ty jesteœ?», bo wiedzieli, ¿e to
jest Pan. A Jezus przyszed³, wzi¹³ chleb
i poda³ im, podobnie i rybê. To ju¿ trzeci
raz, jak Jezus ukaza³ siê uczniom od chwi-
li, gdy zmartwychwsta³.
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Intencje mszalne:

Poniedzia³ek  19 kwietnia
   6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
   7.00 Œp. Jan Kurek
   7.30 Œp. Stanis³aw Polak - 25 r. œm.
   8.00 Œp. Józef Wawro
  12.00 Œp. Kazimierz Ramuciñski - 1 r. œm.

Œp. Józefa Moska³a, Andrzej Moska³a
  18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹

Œp. Ryszard Gajewski

Wtorek  20 kwietnia
   6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
   7.00 Œp. Andrzej Kufel
   7.30 Œp. Bronis³awa B¹k
   8.00 Œp. Jan Kurek
  12.00 Œp. Józef Wawro
  18.00 Œp. Tadeusz Kie³taczyñski - 5 r. œm.

Œp. Ryszard Gajewski

Œroda 21 kwietnia
    6.00 Œp. Andrzej Kufel
    7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
    7.30

    8.00 Œp. Jan Zaj¹c - 13 r. œm.
  12.00 Œp. Jadwiga ¯ukowska r. ur. i r. œm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Józef Wawro
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Eugeniusz i Teresa Kacprzak
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Œp. Aniela Polak

3. Niedziela Wielkanocna18 kwietnia 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Czwartek 22 kwietnia
   6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
   7.00 Œp. Jan Kurek
   7.30 Œp. Jan Bogacz
   8.00 Œp.Andrzej Kufel
  12.00 Œp. Józef Wawro
  18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹

Œp. Ryszard Gajewski

Pi¹tek  23 kwietnia
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
   7.30 Œp. Jan Kurek

Sp. W³adys³awa Skoczylas
   8.00 Œp. Bronis³awa B¹k

Œp. Eryka Miêkkinia
  12.00 Œp.  Janina Kwaœny -1 r. œm.
  18.00 Œp. Marian Szymuœ - 16 r. œm.

Œp. Ryszard Gajewski

Sobota  24 kwietnia
   6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
   7.00 Œp. Aniela, Tomasz, Kazimierz Botko
   7.30 Œp. Jan Kurek
   8.00 Œp. Józef Wawro
  12.00 Œp. Bronis³awa B¹k
  18.00 Œp. Jerzy Szara

Œp. Franciszek - 12 r. œm.

Niedziela 25 kwietnia
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.30 Œp. W³adys³aw Branka - 6 r. œm.

Œp. Józef Wcis³o - 50 r. œm.
   9.00 Dziêkczynna za ³aski i zdrowie w dniu urdozin ojca i

mê¿a Jacka z proœb¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
  10.30 Œp. Franciszek Madej - 16 r. œm.
  12.00 O b³og. Bo¿e w egzaminach matural

nych dla Tomka i Mateusza
  13.15 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹

O b³og. Bo¿e dla Agnieszki w 18 r. urodzin
  18.00 Œp. Maria i Marian Gabryl

Zadumany
Postawa ta towarzyszy mi w ostatnich

tygodniach. Najpierw zadumanie nad wiel-
koœci¹ Papie¿a. Z perspektywy 5 lat od Jego
œmierci jeszcze bardziej siê uwidacznia.
Autentycznie wielki Cz³owiek. Wierny
Œwiadek Chrystusa. Nieprzeciêtny Kap³an.
Niepospolity Biskup. Papie¿, który wiele
spraw w Koœciele i œwiecie przestawi³ na
nowe œcie¿ki. Trwam w zdumieniu nad
cudem, który Bóg sprawi³ w Cz³owieku
otwartym na Jego dzia³anie.

Na mszy œw. w sobotê 10 kwietnia, któ-
rej przewodniczy³ ks. bp Tadeusz Piero-
nek w naszej bazylice najbardziej zakorze-
ni³o siê w mojej pamiêci pytanie, które
Kaznodzieja w czasie homilii postawi³: „Je-
œli nie On, to kto? Jeœli ¿ycie tego Papie¿a
budzi zastrze¿enia, to któ¿ z ludzi mo¿e
powa¿nie myœleæ o drodze do œwiêtoœci.
Droga ta by³aby niemo¿liwa. A jednak Bóg
wszystkich powo³uje do œwiêtoœci. Z pew-
noœci¹ realizowa³ j¹ Wielki Jan Pawe³ II.

Ogarnia mnie zdumienie nad m¹droœci¹
Koœcio³a – Matki naszej, nad bardzo cier-
pliwym i bardzo spokojnym badaniem, ana-
lizowaniem ca³ego ¿ycia kandydata na o³-
tarze. Prac jest tym wiêcej, im bardziej by³a
to znana osoba. Nie dziwi nas, ¿e bardzo
bogata dzia³alnoœæ Wielkiego Papie¿a musi
poch³on¹æ wiele czasu, aby j¹ dobrze prze-
analizowaæ. Dobrze, ¿e tak dok³adnie Ko-
misje watykañskie badaj¹, co pisa³ i jak ¿y³
kandydat na o³tarze – najwiêkszy Wadowi-
czanin. Z okazji tych badañ jeszcze jaœniej
widaæ ró¿norakie Jego zalety. Jego wielkoœæ
bardziej jaœnieje. Naszym zadaniem jest
poznawanie tego, co pisa³ i do nas mówi³
Ojciec Œwiêty.

W tych dniach prze¿ywam równie¿ ra-
dosne zdumienie nad wielka liczb¹ pielgrzy-
mów przyje¿d¿aj¹cych do naszej bazyliki.
Jasno zobaczy³em, jak bardzo Wadowice
zwi¹zane s¹ z £agiewnikami. Do krakow-
skiej Stolicy Mi³osierdzia pielgrzymowali

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj, w dniu pogrzebu Pana Prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego i jego ¿ony,
a tak¿e wszystkich, którzy zginêli  w kata-
strofie samolotu 10 kwietnia, ogarniamy
serdeczn¹ modlitw¹.

2. Jutro mija pi¹ta rocznica wyboru Be-
nedykta XVI na papie¿a. W naszej papie-
skiej bazylice ogarniamy serdeczn¹ mo-
dlitw¹ Nastêpcê Jana Paw³a II. O godz.
16.30 zapraszamy na spotkanie cz³onków
Akcji Katolickiej.

3. W czwartek o godz. 16.00 jest spo-
tkanie cz³onków Stra¿y Honorowej Serca
Bo¿ego po³¹czone ze „œwiêconym”.

4. W pi¹tek jest uroczystoœæ œw. Wojcie-
cha, patrona Polski. Z tej racji nie obo-

wi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych. W tym dniu pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 15 z³.

5. Za dwa tygodnie rozpoczynamy nabo-
¿eñstwa majowe. W tym roku zaprosiliœmy
poszczególne parafie ziemi wadowickiej,
aby razem z nami w bazylice wychwala³y
Matkê Bo¿¹. W poszczególne dni majowe
bêdziemy omawiaæ kolejne lata pontyfika-
tu Wielkiego Jana Paw³a II.

6. 4 i 5 maja, we wtorek i œrodê, bêdzie-
my pielgrzymowaæ do Lichenia przez Po-
znañ. Wyjazd o godz. 6.00 rano. Koszt
przejazdu wraz z noclegiem 100,- z³.

Œwiêci tego tygodnia: w œrodê – wspomnienie œw. Anzelma, biskupa i doktora Koœcio³a
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ks. Infu³at

na Œwiêto Mi³osierdzia pielgrzymi z ró¿-
nych stron œwiata. Bardzo wiele grup prze-
je¿d¿a³o przez Wadowice. Ludzie przyby-
waj¹cy do naszej bazyliki, do Wadowic
mieli œwiadomoœæ, ¿e wielkim Aposto³em
Mi³osierdzia by³ Ojciec Œwiêty, który
z Wadowic pochodzi³. To przecie¿ dziêki
Papie¿owi historia œw. Faustyny, wraz z jej
objawieniami zosta³a przekazana wspó³cze-
snemu œwiatu. Dziêki kardyna³owi Wojty-
le Komisja watykañska w 1978 roku  od-
wo³a³a zakaz rozpowszechnienia obrazków
Jezusa Mi³osiernego, a tak¿e dzienniczka
Faustyny. To Ojciec Œwiêty beatyfikowa³
i dziesiêæ lat temu kanonizowa³ aposto³kê
Bo¿ego Mi³osierdzia. To On w sierpniu
2002 roku konsekrowa³ w £agiewnikach
Sanktuarium. Tam da³ wielkie œwiadectwo
Mi³osierdzia Bo¿ego w swoim ¿yciu, gdy
m.in. wypowiada³ s³owa: „Któ¿ móg³by
przypuszczaæ, ¿e ten robotnik, który w cza-
sie ostatniej wojny przychodzi³ w drew-
niakach do kaplicy w £agiewnikach, dzi-
siaj staje jako Papie¿, by og³aszaæ Polsce
i œwiatu niezg³êbione Bo¿e Mi³osierdzie”.

Pielgrzymuj¹cy w tych dniach ludzie do
Wadowic wiedz¹, ¿e iskra, która zapali³a
œwiat uwielbieniem Bo¿ego Mi³osierdzia,
wysz³a z Wadowic.

Jestem zdumiony, a nawet os³upia³y bo-
lesnymi wydarzeniami, które mia³y miej-
sce na lotnisku w Smoleñsku, w sobotê
10 kwietnia. Trzeba by³o tej tragedii, aby
us³yszeæ tyle wspania³ych s³ów o Prezyden-
cie i jego ludziach. Przez ca³e lata poni¿a-
no ich i szydzono z nich. Trzeba by³o tych
bolesnych œmierci, ¿eby zobaczyæ wspania³e
œwiadectwo miliona Polek i Polaków od-
daj¹cych ho³d naszemu Prezydentowi i jego
Wspó³pracownikom. Patrz¹c na obrazy te-
lewizyjne ukazuj¹ce ostatni¹ tragediê ka-
tyñsk¹, przypomina³em sobie zdania z po-
ematu Ojca Œwiêtego, który zatytu³owa³
„Stanis³aw”. Tam biskup, Karol Wojty³a
pisa³ o tragedii biskupa Szczepanowskiego
i króla Boles³awa Œmia³ego. Snu³ reflek-
sje, ¿e aby prawda w OjczyŸnie zwyciê¿y-
³a, potrzebna jest krew. Duma³em w tych
dniach nad aktualnoœci¹ tego zdania wyjê-
tego z poematu. Potrzebna by³a krew tylu
niewinnych Polaków, którzy w ostatnim nie-
zrozumia³ym wypadku samolotowym zgi-
nêli, ¿eby prawda o polskiej tragedii, która
dokona³a siê w Katyniu, wreszcie dotar³a
do wspó³czesnego œwiata.

Zadumany i zdumiony jestem tym, ¿e po
krzywych ludzkich drogach Pan Bóg kreœli
historiê prostymi znakami.

Wiara góry przenosi

W ostatnich dniach pewien pielgrzym
przekaza³ mi poczta mailow¹ nastêpuj¹ce
œwiadectwo:

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pragnê podzieliæ siê moim doznaniem
w czasie pobytu w Bazylice w Poniedzia-
³ek Wielkanocny. Mam 48 lat, mieszkam
w Grójcu miêdzy Radomiem a Warszaw¹,

w Poniedzia³ek Wielkanocny wraz z ¿on¹
i dwiema córkami zrobiliœmy sobie wy-
cieczkê do Parku Miniatur w Inwa³dzie,
choæ g³ówny cel to by³a Msza Œw. w wiel-
ce znacz¹cym dla nas miejscu zwi¹zanym
z Janem Paw³em II. Podczas I Pielgrzymki
uczestniczy³em w spotkaniu z m³odzie¿¹ na
Krakowskim Przedmieœciu. W czasie
II Pielgrzymki Papie¿a w 1983 roku, mia-
³em zaszczyt pod¹¿aæ za Jego Wielebnoœci¹.

Wyruszy³em z Warszawy do Czêstochowy,
póŸniej do Poznania, Wroc³awia i Krako-
wa. JeŸdzi³em samochodem z dziennikarza-
mi z Francji. W Krakowie czu³em siê za-
szczycony i wyró¿niony maj¹c na trasie
przejazdu Papie¿a przez chwilê kontakt
wzrokowy i uczyniony przez Niego w moim
kierunku znak krzy¿a. 2.04.2005 roku o go-
dzinie 21.37 zapad³a decyzja - jedziemy
(ca³¹ rodzin¹) do Rzymu na uroczystoœci
pogrzebowe. W styczniu 2006 powrócili-
œmy do Rzymu pomodliæ siê przy grobie
Wielkiego Polaka. By³em wewnêtrznie
przekonany, ¿e ja i moja rodzina mamy
opiekê ze strony Jana Paw³a II. We wrze-
œniu ubieg³ego roku, po wielu latach braku
aktywnoœci fizycznej, zacz¹³em dbaæ o for-
mê fizyczn¹ i rozpocz¹³em treningi kick-
boxingu. Na pocz¹tku zastane œciêgna po
treningach rozci¹gaj¹cych przez dwie lub
trzy noce nie pozwala³y mi z bólu spaæ, ale
to przesz³o. PóŸniej rozpocz¹³ siê problem
z kolanami. Spuch³o mi kolano prawej
nogi. Trochê mniejsza aktywnoœæ na tre-
ningach, jakieœ maœci, opuchlizna zesz³a, ale
po krótkim czasie powróci³a. Wizyta u le-
karza, leki, krótka przerwa w treningach
i powoli przesz³o. Jednak to nie by³ koniec
– dolegliwoœæ nie da³a za wygran¹. Wizyta
u drugiego lekarza, spuszczenie nagroma-
dzonego p³ynu z kolana, leki, przerwa
w zajêciach fizycznych, wizyta kontrolna,
zgoda lekarska na kontynuacjê treningów.
Przed Œwiêtami Wielkiej Nocy do koœcio³a
chodzi³em w ochraniaczach na kolana, po-
niewa¿ mia³em trudnoœci z klêkaniem. Ko-
lana znów by³y lekko napuchniête. W In-
wa³dzie pozuj¹c do zdjêcia nie mog³em zro-
biæ pe³nego przysiadu, spuchniête kolana
mi na to nie pozwala³y. Z Parku Miniatur
przyjechaliœmy do Wadowic na Mszê Œw.

na godzinê 18-t¹. Pó³ godziny przed msz¹
ju¿ byliœmy w koœciele, modliliœmy siê klê-
cz¹c. Rozpoczê³o siê wystawienie Najœwiêt-
szego Sakramentu, my na klêcz¹co i w pew-
nej chwili poczu³em jak moje kolana opusz-
cza ból. Poczu³em znaczn¹ poprawê stanu
moich kolan. Po mszy moje córki pozo-
wa³y do zdjêcia obok pomnika Papie¿a,
a ja bez najmniejszego problemu uklêkn¹-
³em i z pozycji klêcz¹cej bez ¿adnego pod-
pierania wykonywa³em zdjêcia. Moja ro-
dzina posz³a do Chrzcielnicy, a ja jeszcze
klêcz¹c przed pomnikiem modli³em siê
z podziêkowaniem. Wsta³em i podszed³em
do ¿ony i córek, oznajmiaj¹c poprawê sta-
nu moich nóg. Widzia³y jak w Inwa³dzie
nie mog³em kucn¹æ, a teraz wykona³em po-
kazowy przysiad, który nie sprawi³ mi ¿ad-
nego trudu. Dziœ stan moich kolan jest doœæ
dobry, choæ ma³y ból jeszcze odczuwam,
lecz w koœciele w Wadowicach nast¹pi³a
bardzo szybka poprawa. Opuchlizna nie
pozwala³a mi na zgiêcie nóg, a pod ciê¿a-
rem, czyli np. wykonanie pe³nego przysia-
du by³o niewykonalne; po Mszy przysiad
nie sprawia³ mi problemu. Wiadomo, ¿e
jest to bardzo trudne do udowodnienia, ale
ja nie znajdujê innego wyt³umaczenia jak
dzia³anie si³ pozaziemskich, a dla mnie
oczywiste, ¿e to dzia³anie Œwiêtego Jana
Paw³a II. Piszê œwiêtego, poniewa¿ dla mnie
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e nasz Papie¿ do tego
grona jest zaliczany. Papie¿, który mówi³,
¿e wiatr to jest oznak¹ Ducha Œwiêtego
i ten Duch Œwiêty by³ obecny w czasie uro-
czystoœci pogrzebowych. Jest mi bardzo
mi³o podzieliæ siê tak dobr¹ nowin¹, szcze-
gólnie, ¿e dokona³o siê to moim zdaniem
przy udziale Wielkiego Polaka z Wadowic
i w miejscu, „gdzie wszystko siê zaczê³o”.

W³odzimierz Bukowski

(ci¹g dalszy ze str. 3)


