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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

„Je¿eli ktoœ lub coœ ka¿e ci s¹dziæ, ¿e jesteœ ju¿ u kresu… nie wierz w to!

Je¿eli znasz odwieczn¹ mi³oœæ, która ciê stworzy³a, to wiesz tak¿e, ¿e w twoim

wnêtrzu mieszka dusza nieœmiertelna…”

Jan Pawe³ II

Szczególnie polecamy Bogu naszego drogiego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II mo-

dl¹c siê o jego rych³a beatyfikacjê.
Kalamus Leszek i Mariola z dzieæmi

W ci¹gu tygodnia firma
organmistrzowska Pana
Mollina zamontowa³a na
naszym chórze szafê orga-
now¹. Swoim wygl¹dem
i kolorem wspó³brzmi

z reszt¹ umeblowania œwi¹tyni. Nadcho-
dzi teraz dalsza praca, bardzo ¿mudna i pra-

Nowe organy
coch³onna, choæ ma³o-
widoczna na zewn¹trz,
a¿eby te drewnian¹  obu-
dowê wype³niæ graj¹cy-
mi elementami. Obecny
etap pracy temu celowi
s³u¿y. Jest to bardzo skomplikowana pra-
ca elektroniczna i mechaniczna. Dziêki
Bogu, oraz ofiarnoœci ludzkiej, w tej pra-
cy idziemy naprzód.

Przez pewien czas s³ysza³em skargi, ¿e
w koœciele naszym nie ma, zw³aszcza
w pewnych miejscach, dobrego nag³oœnie-
nia. W ostatnich dniach poprosi³em Pana
in¿. Rducha ze Œl¹ska, znanego specjalistê
od nag³oœnieñ, a¿eby dok³adnie zbada³ sku-

Nag³oœnienie tecznoœæ urz¹dzeñ, które kilka lat temu
w naszym koœciele zak³ada³. Po dok³adnych
analizach Pan in¿ynier zainstalowa³ nowy
wzmacniacz oraz mikrofony. Koszt tej pra-
cy wynosi³ 5 tys. z³. Myœlê, ¿e dziêki temu
dofinansowaniu poprawi³o siê nag³oœnienie
w naszej œwi¹tyni.

fot. St.M¿yk

ks. Proboszcz



-7--2-

S³owo na niedzielê

 Oto s³owo Pañskie

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 15, 1-2.22-29

EWANGELIA:  J 14, 23-29

Ap 21, 10-14.22-23Dekret Soboru Jerozolimskiego
Miasto œwiête

Duch Œwiêty nauczy was wszystkiego

Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go i do niego przyjdziemy.

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
„Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê, a Ojciec mój umi³uje go, i przyj-

dziemy do niego, i bêdziemy w nim przebywaæ. Kto Mnie nie mi³uje, ten nie zachowuje
s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie pos³a³, Ojca. To
wam powiedzia³em przebywaj¹c wœród was. A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego Ojciec
poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedzia³em.

Pokój zostawiam wam, pokój mój dajê wam. Nie tak jak daje œwiat, Ja wam dajê. Niech
siê nie trwo¿y serce wasze ani siê nie lêka. S³yszeliœcie, ¿e wam powiedzia³em: Odchodzê
i przyjdê znów do was. Gdybyœcie Mnie mi³owali, rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca, bo
Ojciec wiêkszy jest ode Mnie. A teraz powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, aby-
œcie uwierzyli, gdy siê to stanie.

On wam przypomni
„A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, którego

Ojciec poœle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedzia³em”. Duch
Œwiêty jest wiêc swoistym „Przypomi-
naczem”. To prawda, ¿e pamiêæ na Boga
jest s³abym punktem naszej cz³owieczej
kondycji. St¹d tyle bylejakoœci w naszej
wierze. Nie mo¿na ¿yæ Bogiem ¯ywym
i Obecnym bez zgody na to, ¿e bêdzie siê

ks. dr Ryszard Andrzejewski

„przypieczonym” przez cierpienie, ból, ¿ar
strapieñ. Tak ¿elazko swym ¿arem przypo-
mnia³o siostrze obecnoœæ Pana Jezusa
w kolorze Krwi Pañskiej. Tê sam¹ prawdê
wyra¿a œw. Pawe³ w liœcie do Rzymian, gdy
pisze, ¿e „Duch przychodzi z pomoc¹ na-
szej s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy siê
modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia
siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿-
na wyraziæ s³owami”.

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja królewska - ¿ycie zawodowe

Ktoœ powie, to ju¿ gruba przesada, aby
¿ycie zawodowe wi¹zaæ ze zlecon¹ nam
misj¹ królewsk¹ – b¹dŸ co b¹dŸ , spraw¹
religijn¹. A gdyby tak traktowaæ swoj¹ pra-
cê powa¿nie i wykonywaæ wszystko co do
nas nale¿y z pe³nym zaanga¿owaniem, czy
to nie jest s³u¿ba? Na pewno tak, to jest
s³u¿ba na rzecz tych, którzy korzystaj¹
z owoców naszej pracy, niezale¿nie od tego
czy s¹ naszymi prze³o¿onymi, podw³adny-
mi, odbiorcami wytworów pracy, czy jak
rodzina, korzystaj¹cymi z wynagrodzenia.
A jeœli s³u¿ba i wykonywana godnie, to na
pewno mamy do czynienia z wype³nianiem
misji królewskiej. Musimy tylko pamiêtaæ
o naszej powinnoœci - wierni powinni /KKK
912/ „pilnie wyró¿niaæ prawa i obowi¹zki,
jakie spoczywaj¹ na nich jako na cz³onkach
Koœcio³a, od tych, które przys³uguj¹ im jako
cz³onkom spo³ecznoœci ludzkiej. I maj¹ sta-
raæ siê harmonijnie godziæ jedne z drugi-
mi, pamiêtaj¹c o tym, ¿e w ka¿dej sprawie
doczesnej kierowaæ siê winni sumieniem
chrzeœcijañskim, bo ¿adna dzia³alnoœæ ludz-
ka, nawet w sprawach doczesnych, nie mo¿e
byæ wyjêta spod w³adzy Boga” /Sobór Wa-

tykañski II, konst. Lumen gentium, 36/. Za-
danie wype³niana misji królewskiej siêga
jeszcze dalej, bo dotyka wolnoœci od grze-
chu /KKK 909/ „Ponadto œwieccy winni
wspólnymi si³ami tak uzdrawiaæ istniej¹ce
na œwiecie urz¹dzenia i warunki, jeœli one
gdzieœ sk³aniaj¹ do grzechu, by to wszyst-
ko stosowa³o siê do norm sprawiedliwoœci
i raczej sprzyja³o praktykowaniu cnót, ni¿
mu przeszkadza³o”. (Sobór Watykañski II,
konst. Lumen gentium, 36).

Jak w œwietle przedstawionych zdañ, wy-
jêtych z Katechizmu koœcio³a Katolickiego
(KKK) wygl¹da nasza praca? Te zadania,
wynikaj¹ce z obowi¹zku pe³nienia misji
Chrystusa w œwiecie wydaj¹ siê byæ najtrud-
niejszymi, bo pozwoliliœmy sobie wmówiæ,
¿e wiara jest spraw¹ prywatn¹. Œwiat mówi
– mo¿esz sobie wierzyæ w co chcesz i jak
chcesz, ale dla siebie, a nakaz Chrystusa jest
jednoznaczny „idŸcie na ca³y œwiat i na-
uczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19) i nie
ma wyró¿nienia; w domu, w pracy, w ko-
œciele, w nauczaniu, w studiowaniu, po pro-
stu wszêdzie gdzie jesteœmy. Wszêdzie
mamy s³u¿yæ i wszêdzie mamy byæ wolni,
w ten sposób stajemy siê wiarygodnymi
œwiadkami Chrystusa.

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Serce dzwonu „Maryja” przesta³o biæ
W dniu 19.04.2010 r. stwierdzono, ¿e

serce dzwono „Maryja” pêk³o w pobli¿u za-
wieszenia, a dolna jego czêœæ znalaz³a siê
pod nim, na pod³odze wie¿y. Dzwon „Ma-
ryja” to najwiêkszy z piêciu jakie posiada
bazylika. Ma œrednicê 118 cm i wagê 1024
kg. Razem z tym dzwonem, Fabryka Braci
Felczyñskich w Przemyœlu w 1970 r. odla-
³a jeszcze 2 dzwony imieniem „Karol”
o œrednicy 93 cm i wadze 505 kg oraz „Jó-
zef” o œrednicy 60 cm i wadze 140 kg.
Konsekracji tych 3-ech dzwonów dokona³ Stefan M¿yk

Ksi¹dz Kardyna³ Karol Wojty³a, po sumie
odpustowej ku czci M.B. Nieustaj¹cej Po-
mocy 28.06.1970 r., w 50-t¹ rocznicê swe-
go chrztu /20.06.1929/. Inicjatorem budo-
wy tych dzwonów, w miejsce zrabowanych
przez okupanta w czasie II-ej wojny œwia-
towej, by³ ks. dr Edward Zacher. Nowe ser-
ce dla dzwonu „Maryja” wykonuje ta sama
odlewnia dzwonów w Przemyœlu i po jego
zamontowaniu, najwiêkszy dzwon wado-
wickiej bazyliki ponownie o¿yje. Wykona-
nie nowego serca do dzwonu „Maryi” bê-
dzie kosztowa³o ok. 1 tys. z³.

Zaproszenie na spektakl
W pi¹tek 14 maja w kaplicy domu parafialnego o godz. 19.15 artyœci z Andrychowa

przedstawi¹ spektakl pt „Antygona”. Serdecznie zapraszamy.
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Intencje mszalne: 6. Niedziela Wielkanocna - 09 maja 2010r.

Pi¹tek 14 maja
Œwiêto œw. Macieja Aposto³a

    6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
    7.00 Œp. Helena i Szczepan - 2 r. œm.
    7.30 Œp. Józef Wawro

Œp. Bronis³awa B¹k
    8.00 Œp. Jan Kurek
  12.00 Dziêkczynna za 77 lat ¿ycia o dalsze b³og. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej dla Anny
  18.00 Œp. Franciszek Pabiañczyk i zmarli z rodziny

Œp. W³adys³awa Skonczylas
Sobota 15 maja
    6.00 Œp. Jan Kurek
    7.00 Œp. Zofia Ochman
    7.30 Œp. Zofia Gocza³, Zofia i Maria Olech
    8.00 Œp. Józef Wawro
  12.00 Œp. Zofia Balon

Sp. Krystyna ¯ywczak
  18.00 Œp. Zofia i Jan Talaga

Œp. Zofia Kurek
Niedziela 16 maja
   6.00 Œp. Aniela Polak
   7.30 Œp. Julian, Marta i Artur

Sp. Zofia i Wojciech Drewniak i zmarli
z rodzin Zieliñskich, Grobelnych

   9.00 Œp. Józef Kowalczyk i Tadeusz Piecek
  10.30 Œp. Józef Wawro
  12.00 Œp. ks. Czes³aw Adamaszek i Zofia Stawowczyk
  13.15 Chrzty
  19.00 Œp. Augustyn, Maria, Jan

Czwartek 13 maja
Wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Fatimy
    6.00 Œp. W³adys³awa Skoczylas
    7.00 Œp. Józef Wawro
    7.30 O szczêœliwe doczekanie siê potomstwa

dla Magdaleny
    8.00 Œp. Zofia Wojciech Drewniak z dzieæmi
  12.00 Œp. Jan Kurek
  18.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹

Œp. Micha³ Leœniak - 7 r.œm.

Poniedzia³ek  10 maja
   6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodziny
   7.00 Œp. Jan Kurek
   7.30 Œp. W³adys³awa Skoczylas
   8.00 Œp. Zuzanna i Jan Samborowscy i ich synowie
  12.00 Œp. Józef Wawro
  18.00 Œp. Bronis³awa B¹k

Œp. Maria Janik - 1 r.œm.
Œp. Jan Mamcarczyk - 14 r.œm.

Wtorek  11 maja
   6.00 Œp. Ewa Daniec - r.œm.
   7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
   7.30 Œp. Jan Kurek
   8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Stanis³awy z ok. imienin
  12.00 Œp. Bronis³awa B¹k
  18.00 Œp. Józef Wawro

Œp. Stefania i Stanis³aw Trzópek
Œroda 12 maja
Wspomnienie œw. Pankracego, mêczennika
    6.00 Œp. Józef Wawro
    7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
    7.30 Œp. Józef Jankowski - 25 r.œm.
    8.00 Œp. Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Anna Adamczyk
  18.00 W intencjach nowennowych
     W intencji Ojczyzny i dobrych wyborów

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Wac³aw Lenk
Œp. Roman Piesko
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. Micha³ Leœniak - 7 r.œm.
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Sp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Józefa Witek
Œp. Damiano Malvi
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Marta, Mieczys³aw, Stanis³aw, Mieczys³aw

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Serdecznie zachêcamy wiernych do
udzia³u w nabo¿eñstwach majowych
o godz. 18.30. Zw³aszcza Matka Bo¿a za-
prasza dzieci szkolne.

2. W œrodê na Nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy siê o dobre urodzaje.

3. W przysz³¹ niedzielê 16 maja o godz.
15.45 pielgrzymujemy na Jasn¹ Górê. Koszt
przejazdu 30 z³.

4. W przysz³¹ niedzielê ks. Koczur, któ-
ry pracuje we Lwowie bêdzie g³osi³ kaza-
nia i przed koœcio³em bêdzie zbiera³ datki
na budowê koœcio³a w tamtejszej parafii.

5. We wtorek 18 maja obchodzimy
90. urodziny Jana Paw³a II Wielkiego.
Z tej okazji do Wadowic przybywaj¹

uczniowie szkó³ nosz¹cych imiê Wielkiego
Papie¿a. O godz. 12.00 mszy œw. na rynku
przewodniczy ks. bp Józef Guzdek. Dla or-
kiestr Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, któ-
re równie¿ na ten dzieñ przyje¿d¿aj¹ do Wa-
dowic, mszê œw. o godz. 16.00 odprawi
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Po niej od-
bêdzie siê koncert.

6. W sobotê 22 maja zapraszamy na piesz¹
pielgrzymkê z Wadowic do Kalwarii. Wyj-
œcie spod Bazyliki o godz. 6.30.

7. W sobotê 29 maja bêdzie pielgrzymka
na Turbacz, od strony NiedŸwiedzia, do ka-
plicy ks. Tischnera. Wyjazd godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

 W Jakubowej studni
W Koœciele okres wielkanocny jest ra-

dosnym czasem. Liturgia czasu od Œwi¹t
Wielkanocnych do Zes³ania Ducha Œwiê-
tego nieustannie podkreœla s³owa: „Oto
dzieñ, który Pan uczyni³ – radujmy siê
w nim i weselmy”. Chrzeœcijanin jest cz³o-
wiekiem wielkanocy. Niesie w sobie tajem-
nicê zwyciêstwa Chrystusa nad œmierci¹,
której cz³owiek najbardziej siê boi.

Dnia 12 kwietnia prze¿yliœmy w naszej
parafii bierzmowanie 140 m³odych. Sakra-
mentu umocnienia udzieli³ ks. bp Jan Szko-
doñ. Du¿o wysi³ku wk³adaj¹ kap³ani
w przygotowanie do tego sakramentu.
W szkole m³odzie¿, co tydzieñ uczestniczy
w dwóch godzinach katechezy. Oprócz tego
uczniowie pierwszych i drugich klas gim-
nazjum maj¹ w naszej parafii dziesiêæ do-
datkowych katechez. W trzeciej klasie gim-
nazjum w parafii przez pó³ roku – co ty-
dzieñ, odbywa³y siê dla nich specjalne spo-
tkania. By³ te¿ zorganizowany specjalny
Dzieñ Skupienia w oœrodku „Caritas”

w Zakrzowie. Parafia wk³ada du¿y wysi-
³ek, ¿eby kandydaci jak najgodniej prze¿y-
li sakrament bierzmowania. Krzy¿ powie-
szony na ich piersiach w dniu tego sakra-
mentu jest wyzwaniem, by w ¿yciu byli
œwiadkami Chrystusa Ukrzy¿owanego.
Wysi³ki parafialne w przygotowaniu m³o-
dzie¿y do bierzmowania s¹ skuteczne, o ile
m³odzie¿ doœwiadcza ¿ycia religijnego
w swojej rodzinie. Jeœli na codzieñ – nie
widzi chrzeœcijañskiego ¿ycia u swoich ro-
dziców, to wielki nak³ad si³ parafii, a tak¿e
piêkno uroczystego przyjmowania Sakra-
mentu Bierzmowania nie zmotywuj¹ m³o-
dych do ¿ycia chrzeœcijañskiego.

W naszej parafii ju¿ od wielu lat
w pierwsz¹ niedzielê maja dzieci przystê-
puj¹ do Pierwszej Komunii Œwiêtej. W tym
roku w niedzielê 2 maja na Mszy Œw.
o godz. 10:30 grupa 46 dzieci ze Szko³y
Nr 2, a na Mszy Œw. o godz. 12:00 – 59
dzieci ze Szko³y Nr 4 przyjê³o po raz pierw-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Proboszcz

szy Komuniê Œwiêt¹. Przygotowanie dzieci
w drugiej klasie przez ca³y rok by³o bar-
dzo intensywne. W szkole Siostry katechi-
zowa³y ich po dwie godziny tygodniowo.
W koœciele, co miesi¹c rodzice tych dzieci
przychodzili do kaplicy parafialnej na pó³-
godzinne spotkanie z ksiêdzem probosz-
czem – w tym czasie w  koœciele dzieci
mia³y objaœnianie liturgii Mszy Œw. Na-
stêpnie wspólnie dzieci z rodzicami uczest-
niczyli we Mszy Œw. o godz. 15:00. Ob-
serwuj¹c jak wielki wysi³ek wk³adaj¹ Sio-
stry katechetki i Rodzice oraz same Dzieci
– myœlê o nale¿ytym przygotowaniu do
Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Mam
du¿¹ wdziêcznoœæ za to przygotowanie.
Wiem jednak, ¿e jeœli ¿ywy zwi¹zek dziec-
ka z Jezusem nie bêdzie wci¹¿ przez rodzi-
ców o¿ywiany to on po pewnym czasie
wygaœnie. Trzeba wci¹¿ dok³adaæ do ogni-
ska, by p³onê³o. Przy zaniedbaniu – wyga-
œnie. Na rozwój p³omienia mi³oœci do Boga
w sercach dzieciêcych decyduj¹cy wp³yw
ma mi³oœæ do Boga ich rodziców. Gdy jej
w sercu mamusi, tatusia nie znajd¹ – to
równie¿ ich serduszko wystygnie.

Prze¿ywamy wieczorne nabo¿eñstwa
majowe. W tym roku na te nabo¿eñstwa
zosta³y zaproszone parafie Ziemi Wado-
wickiej. Przybywaj¹ ze swymi kap³anami

i do³¹czaj¹ do nas. Na mszach wieczor-
nych przez ca³y maj kap³ani – goœcie prze-
kazuj¹ nam wiadomoœci o kolejnych la-
tach pontyfikatu Jana Paw³a II. Chcemy
maj 2010 roku prze¿yæ jako intensywne
przygotowanie na beatyfikacjê najwiêksze-
go Wadowiczanina.

Piêkne jest œwiêto 3 maja w Wadowi-
cach. Na Mszy Œw. o godz. 12:00 przyby-
³o prawie 20 poczt sztandarowych. Obok
o³tarza zasiad³y w³adze Samorz¹du Wado-
wickiego z Pani¹ Burmistrz, a tak¿e Do-
stojni Kombatanci. Po raz kolejny uœwia-
domiliœmy sobie jak wielkim dla nas wy-
ró¿nieniem jest mo¿liwoœæ zamieszkania
w Wadowicach. Jesteœmy mieszkañcami
tego miasta. Chlubiæ siê nam trzeba i do-
k³adaæ si³, by nasze miasto by³o miejscem
wielkiego szacunku do ka¿dego cz³owie-
ka. Trzeba dok³adaæ si³, by w nim znala-
z³o siê jak najwiêcej miejsc pracy. Aby jego
mieszkañcy nie musieli szukaæ chleba
w innych krajach europejskich. To jest
ogromne zadanie rz¹du naszej Ojczyzny,
a tak¿e samorz¹dów miejscowych. W tym
dniu po tragedii smoleñskiej uœwiadamia-
liœmy sobie jak wielkim szacunkiem po-
winniœmy darzyæ nasze w³adze i te najwy¿-
sze i te miejscowe.

Matko Bo¿a Czêstochowska, Królowa
Polski, weŸ w opiekê naród ca³y, ochraniaj
Wadowice, aby ¿y³y dla Twej chwa³y.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pielgrzymka do Doliny Chocho³owskiej
„Piêkna jest wiosna w Tatrach. Dnia

przybywa i coraz ¿ywsza staje siê zielo-
noœæ lasów” – pisze malarz i taternik Rafa³
Malczewski.

To piêkno od kilku lat je¿d¿¹ podziwiaæ
pielgrzymi z Wadowic. Tak by³o 13 kwiet-
nia 2010 roku, kiedy 50-osobowa grupa
z ks. Infu³atem Jakubem Gilem wyruszy³a

na kolejn¹ pielgrzymkê. Wiosna jakoœ
w tym roku nie mo¿e zagoœciæ na dobre,
o czym przekonaliœmy siê sami. Celem na-
szej wêdrówki by³a Dolina Chocho³owska.
Najpierw zatrzymaliœmy siê w Chocho³o-
wie, podziwialiœmy drewniane budownic-
two góralskie pochodz¹ce z XIX wieku.
Zwrócone szczytem do drogi domy zwra-

caj¹ce uwagê piêknymi jasnymi œcianami
(gospodyni myj¹ je regularnie). Obok
dawnej zabudowy mieszkalnej g³ównym
zabytkiem Chocho³owa jest parafialny
koœció³ p.w. œw. Jacka, który zosta³ wznie-
siony w latach 1853-1873 z inicjatywy
pochodz¹cego z Chocho³owa ks. Wojcie-
cha Blaszyñskiego, proboszcza w pobli-
skiej Sidzinie. Nie mogliœmy wejœæ do
wnêtrza, ale zachwyci³a nas piêknie od-
nowiona fasada tego neogotyckiego ko-
œcio³a. Za œwi¹tyni¹ naszym oczom uka-
za³a siê wielka polana kwitn¹cych kroku-
sów, które nieœmia³o rozchyla³y kielicho-
we kwiaty. Zaraz zrobi³o siê radoœniej,
w ruch posz³y aparaty fotograficzne,
wszyscy chcieli utrwaliæ na zdjêciach to
piêkno wiosennej przyrody.

Kiedy jechaliœmy w stronê Doliny Cho-
cho³owskiej podziwialiœmy ³¹ki pokryte
liliowym kwieciem, przez górali nazwa-
nych „tuliponkiem”.

Po przyjeŸdzie na parking, opuszcza-
my autokar i wyruszamy w drogê. Doli-
na Chocho³owska, najd³u¿sza z tatrzañ-
skich dolin po polskiej stronie gór – ma
10 kilometrów d³ugoœci. Ze wzglêdu na
to, ¿e przybywa tu mniej turystów, jak
np. do Doliny Koœcieliskiej, mo¿na w ci-
szy i spokoju nacieszyæ siê piêknem kra-
jobrazu. Czêœæ osób postanawia pokonaæ
drogê doro¿kami. Wêdrówkê wzd³u¿ do-
liny rozpoczynamy od Siwej Polany. Tu
stoi krzy¿ upamiêtniaj¹cy l¹dowania pa-
pieskiego helikoptera w 1983 r. Pocz¹t-
kowo trasa biegnie drog¹ asfaltow¹,
a nastêpnie drog¹ utwardzon¹ kamienia-
mi a¿ do schroniska na Polanie Chocho-
³owskiej. W odleg³oœci oko³o 3 km od wy-
lotu doliny po³o¿ona jest Polana Huciska.
Tu znajdowa³a siê kiedyœ huta rud ¿ela-
za. Grupa rozbija siê na mniejsze grupki,
ka¿dy dostosowuje przejœcie do swoich

mo¿liwoœci. Im jesteœmy wy¿ej, tym jest
coraz wiêcej œniegu, zima nie ustêpuje.
W koñcu dochodzimy do Polany Chocho-
³owskiej (1090-1150 m n.p.m.) jednej
z najwiêkszych i naj³adniejszych w Tatrach.
Zamiast ³anów kwitn¹cych krokusów, wi-
dzimy polany pokryte bia³ym œniegiem, ale
to te¿ na swój urok. Odpoczywamy
w schronisku po³o¿onym na wys. 1146 m,
wybudowanym w 1953 roku. Tutaj Jan
Pawe³ II w 1983 r. spotka³ siê z przywódc¹
„Solidarnoœci” Lechem Wa³ês¹. Po odpo-
czynku wyruszamy w drogê powrotn¹, pod-
chodzimy pod kaplicê p.w. œw. Jana Chrzci-
ciela. Podziwiamy roztaczaj¹ce siê st¹d
widoki, góry zaczynaj¹ zasnuwaæ chmury,
staj¹ siê groŸne, pe³ne majestatu. Kiedy wê-
drowaliœmy w stronê kaplicy da³o siê za-
uwa¿yæ przebijaj¹ce siê przez œnieg kro-
kusy, jakby chcia³y powiedzieæ: mamy doœæ
zimy, my ju¿ chcemy rozkwitaæ. Du¿e wra-
¿enie robi³y te¿ stoj¹ce na polanach sza³a-
sy, ich szaroœæ kontrastowa³a z biel¹ œnie-
gu. Przy kaplicy wœród tej niezwyk³ej sce-
nerii odmówiliœmy dziesi¹tkê ró¿añca.
W górach poza cisz¹ u³atwiaj¹c¹ samot-
noœæ s¹ wyj¹tkowo sprzyjaj¹ce warunki do
modlitwy i kontaktu z Bogiem. Góry urze-
kaj¹, ale u³atwiaj¹ kontakt z Tym, który
by³ ich niezaprzeczalnym Stwórc¹ i Ar-
chitektem. W drodze powrotnej przyda³y
siê peleryny i parasole, gdy¿ góry i dolina
¿egna³y nas deszczem. Wszyscy do auto-
karu wrócili mo¿e trochê zmêczeni ale za-
dowoleni. Wspóln¹ modlitw¹ i pieœni¹
dziêkowali Bogu i ks. Infu³atowi za piêkn¹
pielgrzymkê. Jan Pawe³ II powiedzia³ kie-
dyœ: „Cz³owiekowi potrzebne jest piêkno
naszych Tatr, które same chwal¹ Boga, któ-
re same wzywaj¹ cz³owieka, a¿eby sta³ siê
g³osicielem Jego chwa³y”.

Maria Zadora


