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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Rodzina Domowym Koœcio³em

Misja królewska - ³ad ¿ycia rodzinnego
Na pocz¹tek   warto zadaæ

sobie pytanie, co to znaczy
byæ królem? Patrz¹c na
œwiat, w którym ¿yjemy,

najczêœciej z rozpêdu odpowiadamy, ¿e byæ
królem to znaczy: mieæ w³adzê, mieæ pa³a-
ce, mieæ s³u¿bê, mieæ pieni¹dze, itp. Mo¿e
jeszcze ktoœ powie, ¿e  zadaniem  króla  jest
troska o poddanych, o ich bezpieczeñstwo,
ale taka odpowiedŸ wymaga trochê g³êbszej
refleksji.

W chrzeœcijañskiej wizji królowaæ  zna-
czy: byæ  wolnym i s³u¿yæ. Wolnoœæ to za-
sadniczy atrybut królowania, bo có¿ to za
król, który jest w niewoli. Chrzeœcijañska
królewskoœæ - to przede wszystkim ducho-
wa walka z grzechami. „Ten, kto utrzy-
muje w karnoœci swoje cia³o i kieruje swoj¹
dusz¹, nie pozwalaj¹c, by by³a ona niepo-
kojona namiêtnoœciami, jest panem siebie;
s³usznie mo¿e byæ nazwany królem, po-
niewa¿ umie panowaæ nad samym sob¹; jest
wolny i niezale¿ny oraz nie poddaje siê
w niewolê grzechu”(KKK*908). Sta³a tro-
ska o opanowanie swojego cia³a, swoich
namiêtnoœci /nie tylko tych zwi¹zanych
z p³ciowoœci¹, która przecie¿ jest darem
Boga dla cz³owieka/, egoizmu, z³ych na-
wyków,  to niezwykle wa¿ne wysi³ki,
kszta³tuj¹ce ³ad ¿ycia rodzinnego. Czy
wymaga to komentarza? Jeœli chcemy two-
rzyæ szczêœliwe rodziny to przede wszyst-

kim musimy siê staræ
o swoj¹ bezgrzesznoœæ,
zawsze, mimo ci¹g³ych upadków. Wtedy
bêdziemy budowaæ  misjê królewsk¹ na do-
brym fundamencie. Poniewa¿ misja kró-
lewska zosta³a nam zadana przez Chrystusa
to musimy j¹ realizowaæ jak ON, bo  Jezus,
Dobry Pasterz i Król, nie przyszed³ na œwiat
„aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ i daæ
swoje ¿ycie na okup za wielu” /Mk 10,45/.
Odkrywamy wiêc ten drugi atrybut królo-
wania – s³u¿bê. Ca³e nasze ¿ycie jest s³u¿b¹,
ale najlepiej i najczêœciej objawia siê ona
w ¿yciu rodzinnym. Mo¿e nie uœwiadamia-
my sobie, ¿e pranie pieluch, mycie garn-
ków, malowanie mieszkania, sprz¹tanie, na-
prawa sprzêtu domowego, itp. to wszystko
jest s³u¿ba i wype³nianie misji królewskiej
wobec naszej rodziny, a tym samym  spe³-
nianie Chrystusowego pos³annictwa. Tak
wiele czynnoœci religijnych, chocia¿ wyda-
wa³oby siê, ¿e œwieckich. Jest tylko jeden
warunek aby takimi siê stawa³y, aby by³y
wype³niane z mi³oœci¹. Œwiadomoœæ, ¿e tro-
ska o ³ad ¿ycia rodzinnego jest wype³nia-
niem misji królewskiej, i ¿e zas³uguje na
³askê Nieba, stawa³a siê dla naszych  ma³-
¿eñstw, cz³onków Oazy Rodzin, silnym
impulsem do podejmowania wysi³ków, aby
s³u¿yæ i byæ wolnymi.

*Skrót  KKK -  Katechizm Koœcio³a Katolickiego

„Ka¿dy znajduje w swoim ¿yciu jakiœ porz¹dek praw i wartoœci, które

trzeba utrzymaæ i obroniæ. Obroniæ dla siebie i innych”.

Jan Pawe³ II

Modlimy siê z ca³¹ rodzin¹ w intencji wyniesienia na o³tarze S³ugi

Bo¿ego Jana Paw³a II.

Listwan El¿bieta, Wies³aw, £ukasz

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

Dajê wam przykazanie nowe, abyœcie siê wzajemnie mi³owali,
jak Ja was umi³owa³em.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 14, 21-27

EWANGELIA:  J 13, 31-33a.34-35

Ap 21, 1-5a

 Oto s³owo Pañskie

Bóg dzia³a przez ludzi
Bóg otrze wszelk¹ ³zê

Przykazanie nowe

Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³: .
„Syn Cz³owieczy zosta³ teraz uwielbiony, a w Nim zosta³ Bóg uwielbiony. Je¿eli Bóg

zosta³ w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go tak¿e w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Bêdziecie Mnie szukaæ, ale jak to ¯ydom powie-

dzia³em, tak i teraz wam mówiê, dok¹d Ja idê, wy pójœæ nie mo¿ecie. Dajê wam przykazanie
nowe, abyœcie siê wzajemnie mi³owali tak, jak Ja was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê
mi³owali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê
wzajemnie mi³owali”.

W chwili po¿egnania z uczniami Pan Jezus zostawia im swój testament - nowe przy-
kazanie mi³oœci. Wzajemna mi³oœæ, na wzór mi³oœci, która jednoczy Ojca z Synem, ma
staæ siê naczeln¹ regu³¹ ich ¿ycia. Po wype³nianiu tego przykazania poganie rozpozna-
wali uczniów Chrystusa i przyjmowali wiarê. Czy wzajemna mi³oœæ wierz¹cych w Chry-
stusa mo¿e byæ znakiem rozpoznawczym dla ludzi ¿yj¹cych w XXI wieku?

Nowe przykazanie
Pan Jezus modyfikuje starotestamental-

ne przykazanie mi³oœci bliŸniego, którego
miar¹ by³o kochanie bliŸniego „jak siebie
samego”. Do czasów Jezusa nie by³o pe³ni
objawienia, wiêc taka miara wystarcza³a,
ale od momentu Mêki, Œmierci i Zmar-
twychwstania Jezusa obowi¹zuje ju¿ jedy-
nie Jego miara, a ona brzmi: „Jak ja was
umi³owa³em”. A jak On nas umi³owa³? Od-
powiedŸ jest tylko jedna: da³ siê œmiertel-
nie zraniæ - ukrzy¿owaæ. Odt¹d miar¹ mi-
³oœci jest zgoda na przyjêcie zranienia. Kto

W dniu tym otwarte s¹ wszystkie upusty
Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski” (Dz. 699).
Rzesze ludzi zwracaj¹ siê wiêc w tym dniu
do mi³osiernego Boga z ufn¹ modlitw¹.
Prosz¹ o wszystkie potrzebne ³aski w ich
¿yciu. Wierz¹, ¿e hojnoœæ Bo¿ego Mi³osier-
dzia jest w tym dniu wyj¹tkowa. O godz.
15:00 rektor Sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia, biskup pomocniczy Archidiecezji Kra-
kowskiej ks. Jan Zaj¹æ w uroczystej proce-
sji przeniós³ monstrancjê z Najœwiêtszym
Sakramentem z kaplicy wieczystej adora-
cji do bazyliki.

W rozwa¿aniach w Godzinie Mi³osier-
dzia ks. biskup modli³ siê za kap³anów w
Roku Kap³añskim oraz za ofiary straszli-

wej katastrofy lotniczej pod Smoleñskim.
Padaj¹cy w tej godzinie deszcz, zachmu-
rzone niebo potêgowa³y jeszcze bardziej
ból i rozpacz.

Pielgrzymi w ciszy, skupieniu opuszcza-
li „stolicê kultu Mi³osierdzia Bo¿ego”.

Na koniec przytoczê fragment modlitwy
œw. Siostry Faustyny:

„Mi³osierdzie Bo¿e, towarzysz¹ce nam
przez ca³e ¿ycie.

Mi³osierdzie Bo¿e, ogarniaj¹ce nas szcze-
gólnie w godzinie œmierci.

Mi³osierdzie Bo¿e, darz¹ce nas ¿yciem
nieœmiertelnym.

Mi³osierdzie Bo¿e, jedyna nadziejo dusz
zrozpaczonych”.

Ufamy Tobie. Maria Zadora

Masz wolny czas, a mo¿e Ci smutno, czu-
jesz siê samotny to przyjdŸ do nas. W  ka¿-
dy czwartek o godz. 17-tej spotykamy siê
przy herbatce i ciasteczku. Spotkania s¹
o ró¿norodnej tematyce np. poznajemy
¿ywoty naszych polskich œwiêtych, ogl¹da-
my ciekawe filmy - „Ziemia Œwiêta”, Sank-
tuaria Maryjne w Polsce i w Europie itp.,
wieczory poezji czy pieœni.

W ka¿dym miesi¹cu pog³êbiamy wiedzê
o naszym Ojcu Œwiêtym Janie Pawle II i tu

bardzo ciekawe prelekcje wyg³asza p. Ma-
ria Zadora. U nas jest weso³o œpiewamy,
bawimy siê. Przez ostatnie dwa czwartki
uczyliœmy siê trudnej sztuki, a tak przy-
jemnej - robienia z krepiny kwiatów.

Dnia 6 maja o godz.17-tej w naszym
Klubie odbêdzie siê spotkanie z redakto-
rami radia Anio³ Beskidów z Bielska-Bia-
³ej. Ciekawa, bogato ilustrowana prelek-
cja pozwoli nam odpowiedzieæ na pyta-
nie: „Jan Pawe³ II, dlaczego Wielki?”.

Zapraszamy bardzo serdecznie.

Lucyna Sat³awa

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Klub Seniora „Pod Plebani¹”

nie pozwala siê zraniæ innym ludziom, ten
nie ma pojêcia o mi³oœci, a Ewangeliê czy-
ta jak opowieœæ z gatunku science fiction.
Taki cz³owiek nosi „nowe wino” ³aski
w starym buk³aku w³asnego, skurczonego
egoizmem i pych¹ serca. I nigdy nie za-
smakuje w s³odyczy posiadania i bycia po-
siadanym przez Boga. Owszem, wczeœniej
czy póŸniej Pan Bóg, wiara i Koœció³ za-
czn¹ go mêczyæ. A w³aœciwie atrapa wiary,
bo prawdziwa wiara nigdy nie mêczy, tyl-
ko pozory i po³owicznoœæ mêcz¹.

ks. dr Ryszard Andrzejewski

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê maja, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

Agata ¯elasko

Dawid Adamus

Laura Kozio³

Miros³aw Krukowski

Kuba Hanusiak

Maxwell Mikrut

Mi³osz Stañczyk

Tymoteusz Sordyl

Kacper Grzywa
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Intencje mszalne: 5. Niedziela Wielkanocna - 02 maja 2010r.

Pi¹tek 7 maja
    6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
    7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
    7.30 Œp. Maria Ziaja, Stefania i Franciszek Szklarz

Sp. W³adys³awa Skoczylas
    8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa za

grzechy, zniewagi i brak mi³oœci
  12.00 Œp. Józef Wawro
  16.30 Œp. Stanis³awa i Czes³aw Ko³odziejczyk

Œp. o. Karmelita Józef Ko³odziejczyk
  18.00 O b³og. Bo¿e i œwiat³o Ducha œw. dla

Marii, Katarzyny, Marcina, Anny, Marty
Œp. Stanis³awa, Stanis³aw i synowie Piecek

Sobota 8 maja
    6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
    7.00 Œp. Stanis³aw Tatka
    7.30 Œp. Edward Mihilewicz - 27 r. œm.
    8.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
  12.00 Œp. Stanis³aw Ho³a i jego rodziców, teœciów oraz za Œp.

ks. Kazimierz Ho³ê
  18.00 Œp. Józef Wawro

Œp. Stanis³aw, Maria i Stefan
Niedziela 9 maja
   6.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon z rodzicami
   7.30 W intencji Ró¿ ró¿añcowych i ks.

Opiekuna o potrzebne ³aski
Œp. Czes³aw Bartel - 11 r. œm.

   9.00 Œp. W³adyws³awa i Józef Nikliborc
  10.30 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
  12.00 Œp. Józef Wawro
  13.15 Roczki
  19.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak

Czwartek 6 maja
    6.00 Œp. Jan Kurek
    7.00 Œp. W³adys³awa Skoczylas
    7.30 Œp. Józef Wawro
    8.00 O obfitosæ £ask Bo¿ych w pos³udze duszpasterskiej dla

ksiê¿y pracuj¹cych w naszej parafii
  12.00 Œp. Stanis³aw Grobelny i Stanis³aw Drewniak
  18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹

Œp. Zofia Stanek

Poniedzia³ek  3 maja
   6.00 Œp. Aniela Polak
   7.30 Œp. W³adys³awa, Izydor Pawlik

Œp. Stefania i Tadeusz Wisiorek,
Œp. Józef i Piotr Go³¹b

   9.00 Œp. Józef Wawro
  10.30 Œp. Aleksander Bober i Stefania

Kowalska z rodzin¹
  12.00 Œp. Antonina Markielowska z rodziny
  13.15 Œp. Jan Madyda - 4 r. œm.

Œp. W³adys³awa i Franciszek P³awny
  19.00 O b³og. Bo¿e dla Stanis³awy Witczak w 86 r. urodzin
Wtorek  4 maja
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marcina w czasie matury
   8.00 Dziêkczynno b³agalna dla Stanis³awy
  12.00 Œp. W³odzimierz Sikora - 7 r. œm.
  18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej i ich rodzin oraz o ¿ycie wieczne
dla zmar³ych stra¿aków
O b³og. Bo¿e i Dary Ducha œw. oraz pomyœlne
zdanie matury dla Aleksandry Gracjasz

Œroda 5 maja
    6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
    7.00 Œp. Jadwiga Banaœ
    7.30 Podziêkowanie za otrzymane ³aski, o zdrowie i

b³og. Bo¿e dla rodziny Bogumi³y
    8.00 Œp. Danuta Mrowiec
  12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla £ukasza Laskowskiego
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Józef Wawro
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Sp. Aniela Polak
Œp. Stanis³aw Kruk - 1 r. œm.
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Józefa Witek
Œp. Marta, Mieczys³aw, Stanis³aw, Mieczys³aw

1. Dzisiaj na mszach œw. o godz. 10.30
oraz 12.00 dzieci klas II przyjmuj¹
Pierwsz¹ Komuniê Œw. O godz. 20.00 Msza
Œw. o rych³e wyniesienie Jana Paw³a II na
o³tarze. Jest to kolejny Wieczór Papieski,
na który serdecznie zapraszamy.

2. Pocz¹wszy od dzisiejszej niedzieli
a¿ do koñca sierpnia odprawiamy wie-
czorne Msze Œw. w niedziele i œwiêta
 o godz. 19.00.

3. Jutro jest Uroczystoœæ Najœwiêtszej
Maryi Panny Królowej Polski – g³ównej
Patronki Polski. Msze Œw. jak w ka¿d¹ nie-
dzielê. O godz. 19.00,  z okazji 3 Maja,
jest msza œw. w intencji Ojczyzny.

4. W naszej bazylice trwa budowa 27-
g³osowych, mechanicznych organów.
W ci¹gu tych dni parafian i pielgrzymów
rozpraszaj¹ g³oœne echa pracy na chórze.
Nie da siê jednak unikn¹æ ha³asu. Nie mo¿-
na tej pracy zepchn¹æ na nocne godziny.

5. W przysz³¹ niedzielê dzieci z klas III
prze¿ywaj¹ na Mszy Œw. o godz. 12.00 rocz-
nicê Komunii Œw. SpowiedŸ dla nich i ich
najbli¿szych bêdzie w pierwszy pi¹tek
o godz. 16.00. W Krakowie w przysz³¹ nie-
dzielê jest procesja z Wawelu na Ska³kê.
Chcemy w niej braæ udzia³. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt przejazdu 15 z³.

6. W tym miesi¹cu s¹ dni skupienia dla
narzeczonych o godz. 15.00 w kaplicy pa-
rafialnej. W lipcu i w sierpniu w parafiach
wadowickich nie bêdzie dni skupieñ dla
narzeczonych.

7. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œw. Floriana, mêczennika,
w œrodê – wspomnienie b³. Stanis³awa Ka-
zimierczyka, prezbitera, w czwartek – œwiê-
to Œwiêtych Aposto³ów Filipa i Jakuba,
w sobotê – uroczystoœæ œw. Stanis³awa, bi-
skupa i mêczennika, g³ównego patrona Pol-
ski i archidiecezji krakowskiej.

Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny - 03 maja 2010r.

1. Piêknym polskim obyczajem jest gro-
madzenie siê rodzin w maju na modlitwie
maryjnej. Prosimy wiernych o udzia³, czy
to w domach rodzinnych lub przy kapli-
cach wzglêdnie w koœciele. W naszej ba-
zylice przez ca³y maj nabo¿eñstwa maryj-
ne s¹ o godz. 18.30.

2. W œrodê na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy siê o rozwój pobo¿noœci maryjnej.

3. W pierwszy czwartek zapraszamy na
Godzinê Œwiêt¹ po mszy œw. o godz. 8.00.
W pierwszy pi¹tek spowiadamy przez ca³y
dzieñ. Msza œw. dla dzieci o godz. 16.30.

4. W najbli¿sz¹ niedzielê bierzemy udzia³
w procesji z Wawelu na Ska³kê. Wyjazd
o godz. 7.30. Koszt przejazdu 15 z³.

5. Pielgrzymka do Piekar i Leœniowa
bêdzie w sobotê 15 maja. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt przejazdu 30 z³.

6. W sobotê 22 maja odbêdzie siê piesza
pielgrzymka z Wadowic do Kalwarii Ze-
brzydowskiej.

7. Pielgrzymka na uroczystoœæ beatyfi-
kacji ks. Jerzego Popie³uszki bêdzie w so-
botê i niedzielê 5 i 6 czerwca. W progra-
mie zwiedzanie Warszawy oraz nawiedze-
nie Niepokalanowa. Koszt przejazdu i noc-
legu 120 z³.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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ks. Infu³at

Dudni woda w Jakubowej studni

(ci¹g dalszy na str. 7)

Dos³ownie w ci¹gu ostatnich dni w na-
szym koœciele niejednokrotnie zbyt g³oœno
s³ychaæ prace przy budowie nowych orga-
nów. Codziennie piêciu pracowników, któ-
rzy œpi¹ na plebanii i tutaj siê sto³uj¹, pra-
cuje na chórze w tym czasie kiedy nie ma
parafialnych Mszy Œw. Ten czas jest bar-
dzo ograniczony, bo rano do godz. 9.00,
w po³udnie przez jedn¹ godzinê i wieczo-
rem przez dwie godziny firma nie mo¿e
podejmowaæ pracy. Do tego dochodz¹ go-
dziny odprawiania pogrzebów, albo te¿ œlu-
bów. Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e pielgrzy-
mów, którzy niejednokrotnie chc¹ odpra-
wiaæ Mszê Œw. Skar¿¹ siê pracownicy bu-
duj¹cy organy, ¿e ich czêsto odrywam od
pracy. Najlepiej i najspokojniej pracuje siê
im w wieczór od godz. 19:30 do 24:00.
PóŸniej id¹ spaæ. Nasza bazylika nie jest
wdziêcznym miejscem do budowania, gdy¿
w ci¹gu dnia grupy pielgrzymów przy-
chodz¹, aby odetchn¹æ duchem Jana Paw-
³a II. Skupienie w œwi¹tyni w tych dniach
jest utrudnione ze wzglêdu na powy¿sz¹
pracê. Czêsto przychodz¹ do mnie z pew-
nymi ¿alami, ¿e im w tej pielgrzymce
¿yciowej nie u³atwiam prze¿yæ religijnych.
Niejednokrotnie w tych dniach jestem po-
miêdzy m³otem a kowad³em. Pielgrzymi
maj¹ pretensje jak równie¿ i rzemieœlnicy
buduj¹cy organy. Tym i tamtym przyznajê
racjê. Trzeba te ¿ale przetrzymaæ. Rów-
nie¿ i pewne pretensje, ¿e za bardzo obci¹-
¿am kuchniê, bo powiêkszam pracê przy

wydawaniu posi³ków o 5 czy nawet 7 no-
wych g³odnych zasiadaj¹cych do sto³u.
W duchu przyznajê im racjê, ale takie go-
spodarzenie jest najtañsze. Muszê kogoœ ob-
ci¹¿aæ, ¿eby mniej pieniêdzy wydawaæ. Nie
mogê byæ rozrzutnym.

Bogu dziêkujê, ¿e chocia¿ niektórzy
mrucz¹, ale te obci¹¿enia z cierpliwoœci¹
znosz¹. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
zanoszê moj¹ wdziêcznoœæ, ¿e tworzy
w naszej parafii w³aœciwy klimat do twór-
czej pracy materialno-duchowej. Nie by-
³oby budowania organów, gdyby nie ofiar-
noœæ okreœlonych grup parafian. Bardzo
wam za dobre, ofiarne serce dziêkujê. Po-
wtarzam zdanie, które niejednokrotnie s³y-
sza³em przy budowie nowej œwi¹tyni na
Wzgórzach Krzes³awickich w Nowej Hu-
cie, ¿e kto na koœció³ ³o¿y ten siê nigdy
nie zubo¿y.

W naszej bazylice tegoroczne nabo¿eñ-
stwa majowe obchodzimy szczególnie
uroczyœcie. Zaprosiliœmy na poszczegól-
ne dni majowe okreœlone parafie. Ksiê¿a
podczas Mszy œw. wieczornej w poszcze-
gólne dni, w kilkuminutowych kazaniach,
omawiaj¹ kolejne lata wielkiego ponty-
fikatu Jana Paw³a II.

Matko Najœwiêtsza, któr¹ w tym piêk-
nym miesi¹cu w najpiêkniejszy sposób pra-
gniemy uczciæ – powierzamy Ci nasze za-
mys³y i prace, a Ty zechciej nieustannie
wstawiaæ siê za nami u swojego Syna Je-
zusa Chrystusa.

Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego
Najwiêcej pielgrzymów przybywa do

Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach w pierwsz¹ niedzielê po
Wielkanocy, która og³oszona jest w ca-
³ym koœciele jako Niedziela Mi³osierdzia
Bo¿ego.

Wœród tych pielgrzymów od wielu lat s¹
te¿ wierni z Wadowic. W tym roku 50-
osobowa grypa pojecha³a z o. Benedyk-
tem Belgrau – przeorem z Górki, który
w piêknych s³owach przybli¿y³ nam po-
staæ œw. Siostry Faustyny – Aposto³ki Bo-
¿ego Mi³osierdzia.

O godz. 10:00 uczestniczyliœmy we mszy
œw. odprawianej przy o³tarzu polowym

przez Metropolitê Krakowskiego ks. Kar-
dyna³a Stanis³awa Dziwisza. To zawsze
by³o radosne œwiêto. W tê niedzielê, tak jak
to by³o 5 lat temu, kiedy umar³ Ojciec Œwiê-
ty Jan Pawe³ II by³o inaczej. Dziœ modlono
siê za Ojczyznê i spokój tych, którzy zgi-
nêli w katastrofie pod Smoleñskiem. Kar-
dyna³ St. Dziwisz w homilii przywo³a³ s³o-
wa Psalmisty, by wyraziæ nasz ból i ¿al,
nasze os³upienie wobec tragedii, jaka roze-
gra³a siê wczoraj w Smoleñsku. Metropoli-
ta Krakowski zaznaczy³, ¿e dziêki Bo¿emu
Mi³osierdziu jesteœmy ludŸmi nadziei w „na-
szym nie³atwym œwiecie”, w obliczu cier-
pienia i œmierci. Ostatnie s³owo nie nale¿y
do z³a i œmierci, lecz do mi³oœci i ¿ycia,
które nie ma kresu.

Pielgrzymowanie do £agiewnik i na Wawel
23 kwiecieñ 2010 – piêkna s³oneczna

pogoda. 24 osobowa grupa pielgrzymów
z ks. Infu³atem Jakubem Gilem wsiada do
autokaru i wyrusza po raz siódmy w Roku
Kap³añskim do £agiewnik.

Pierwsze kroki skierowaliœmy do kapli-
cy wieczystej adoracji  Najœwiêtszego Sa-
kramentu, gdzie po raz siódmy wraz
z ks. Infu³atem trwaliœmy w ¿arliwej  mo-

dlitwie przeplatanej œpiewem pieœni ko-
œcielnych. Tu przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem powierzyliœmy naszych kap³anów,
prosz¹c , aby wytrwali w swoich œlubach
kap³añskich, i byli tym prawdziwym mo-
stem ³¹cz¹cym nas wszystkich z Bogiem.
Aby Bóg da³ im si³ê w przezwyciê¿eniu
wszelkiego „deptania” ró¿nymi pomówie-
niami i oszczerstwami.

Po adoracji o godz. 15.00 uczestniczyli-
œmy w Godzinie Mi³osierdzia w kaplicy
klasztornej przy relikwiach œw. Faustyny.
W koronce prosimy o mi³osierdzie dla nas
i ca³ego œwiata-  wszystkich ludzi prze¿y-
waj¹cych cierpienie, ¿al i smutek.

O godz. 15.30 uczestniczyliœmy we mszy
œw. w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia,
gdzie g³ównym celebrantem by³ ks. Infu-
³at J. Gil . Ka¿dy z nas przyszed³ tu ze
swoim „baga¿em” próœb i  podziêkowañ.
Z £agiewnik udaliœmy siê  pod Wawel  aby
wejœæ do krypty pod Wie¿¹ Srebrnych
Dzwonów w Katedrze, oddaæ ho³d Prezy-
dentowi RP Lechowi Kaczyñskiemu i jego

ma³¿once Marii. Po  wejœciu do krypty
zobaczyliœmy piêkny, prosty sarkofag wy-
konany z onyksu.

Na górnej p³ycie wykuty du¿y znak krzy-
¿a, z boku widniej¹ imiona i nazwiska
zmar³ych: Lech Aleksander Kaczyñski,
Maria Helena Mackiewicz- Kaczyñska.
Sarkofag stoi na postumencie z ciemnego
granitu. Kuta ¿elazna krata oddziela go od
miejsca, gdzie jest pochowany marsza³ek
Józef Pi³sudski.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki przeszli
w skupieniu ko³o sarkofagu modl¹c siê
i oddaj¹c ho³d zmar³ym. W powrotnej dro-
dze odmawialiœmy ró¿aniec- czêœæ bolesn¹,
a nastêpnie wyœpiewaliœmy ca³y repertuar
pieœni Maryjnych, koñcz¹c ju¿ w Wadowi-
cach nasz¹ ulubion¹ pieœni¹ „Barka” .

W imieniu wszystkich uczestników piel-
grzymki sk³adam serdeczne podziêkowa-
nia ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi za
umo¿liwienie nam uczestnictwa w modli-
twie oraz z³o¿eniu ho³du Parze Prezydenc-
kiej na Wawelu.

Maria Dudek-P³onka


