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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

1 0 .  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Dziêkujemy Panu Bogu, ¿e spojrza³ na ziemiê wadowick¹ i wyrzek³

imiê Karola Wojty³y powierzaj¹c Mu ³owy dusz ludzkich poprzez papie-

ski pontyfikat.

Z wielk¹ wdziêcznoœci¹ wspominamy ten czas i modlimy siê z ca³¹

rodzin¹ o powo³anie Jana Paw³a II w poczet œwiêtych.

Maria, Jan Górecki z synami Dariuszem i Markiem

N o w e ,
2 7 - g ³ o s o w e

 o r g a n y
27-g³osowe organy, któ-

re na chórze naszej bazyli-
ki buduje firma organmistrzowska
P. Zdzis³awa Mollina, s¹ wotum naszej pa-
rafii za rych³e wyniesienie Jana Paw³a II
na o³tarze. W tych dniach, a tak¿e nocach,
specjaliœci firmy organmistrzowskiej do-
konuj¹ monta¿u, strojenia i intonacji no-
wych organów. Obserwuj¹c z bliska ich
pracê doœwiadczam, jak wysokiej specja-
lizacji s¹ wykonawcy. Gotowe elementy
organowe przywo¿¹ ze swej wytwórni,
która znajduje siê na pó³nocy Polski. Choæ

u pocz¹tku  budowy or-
ganów niektórzy – trud-
no nawet powiedzieæ, czy
to byli parafianie – bar-
dzo siê wybrzydzali na
ten pomys³ – myœlê, ¿e
kiedy organy zabrzmi¹ piêknymi dŸwiêka-
mi – w sercach przeciwników zmniejszy siê
niechêæ. Jestem równie¿ przekonany, ¿e ci
którzy narzekali na finansowanie tego instru-
mentu, choæ sami pewno nic nie dali – to z
pewnoœci¹ w koœciele nie bêdzie siê im tego
wyczytywa³o. Inni, którzy ochotnie wspo-
magaj¹ to piêkne dzie³o zas³uguj¹ na uzna-
nie i wdziêcznoœæ.

Instrument ten wspó³brzmi¹cy z piêknym
g³osem wadowickiego Papie¿a bêdzie two-
rzy³ w naszej bazylice w³aœciwy klimat do
g³êbokich prze¿yæ religijno-artystycznych.

ks. Proboszcz
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Nie p³acz

 Oto s³owo Pañskie
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

S³awiê Ciê, Panie, bo mnie wybawi³eœ.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 17, 17-24
Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

EWANGELIA:  £k 7, 11-17 Wskrzeszenie m³odzieñca z Nain

Ga 1, 11-19
Pawe³ otrzyma³ objawienie od Jezusa Chrystusa

Jezus uda³ siê do pewnego miasta, zwa-
nego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie
i t³um wielki. Gdy zbli¿y³ siê do bramy
miejskiej, w³aœnie wynoszono umar³ego,
jedynego syna matki, a ta by³a wdow¹.
Towarzyszy³ jej spory t³um z miasta. Na
jej widok Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³
do niej: „Nie p³acz”. Potem przyst¹pi³,
dotkn¹³ siê mar, a ci, którzy je nieœli,

stanêli, i rzek³: „M³odzieñcze, tobie mó-
wiê, wstañ”. Zmar³y usiad³ i zacz¹³ mó-
wiæ; i odda³ go jego matce. A wszystkich
ogarn¹³ strach; wielbili Boga i mówili:
„Wielki prorok powsta³ wœród nas i Bóg
³askawie nawiedzi³ lud swój”. I rozesz³a
siê ta wieœæ o Nim po ca³ej Judei i po
ca³ej okolicznej krainie.

Kap³an diecezji bielsko-¿ywieckiej
ks. Pawe³ Danek bêdzie dyrektorem Mu-
zeum Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II w Wadowicach. Duchownego na
to stanowisko powo³a³ Zarz¹d Wojewódz-
twa Ma³opolskiego - poniewa¿ placówka
zosta³a wpisana do rejestru instytucji kul-
turalnych województwa.

Biuro Prasowe Urzêdu Marsza³kow-
skiego poinformowa³o, ¿e zarz¹d zatwier-
dzi³ równie¿ statut muzeum, wed³ug któ-
rego jest ono wspóln¹ instytucj¹ utworzon¹
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, województwo ma³opolskie,
gminê Wadowice oraz archidiecezjê kra-
kowsk¹. - Wszystkie te podmioty zapew-
niaj¹ œrodki potrzebne do jej prowadze-
nia, utrzymania i rozwoju - podkreœlono
w komunikacie prasowym.

Wiadomoœci KAI 19/2010

Hlondianum

Chrystus jest prawdziwym Bogiem, któ-
ry mo¿e wskrzeszaæ z martwych, ale jed-
noczeœnie jest i cz³owiekiem, którego
sk³ania do uczynienia cudu szczere ludz-
kie wspó³czucie. Tak jak On p³aczmy
z p³acz¹cymi i cieszmy siê z ciesz¹cymi.

W duchu uwielbienia i dziêkczynienia
za wszelkie dobro stajemy przy o³tarzu,

aby uczestniczyæ w Eucharystii, centrum
¿ycia chrzeœcijañskiego. Gromadzi nas
Chrystus, którego rozpoznajemy w na-
szym ¿yciu codziennym na ró¿ne sposo-
by, ale przede wszystkim w ¿ywym sa-
kramencie Jego Cia³a i Krwi. Chcemy siê
karmiæ Chrystusem Eucharystycznym i z
Niego czerpaæ si³y do codziennego dawa-
nia œwiadectwa wierze.

Dom papieski ma swojego
dyrektora

Podziêkowanie
Na ofiary powodzi w ostatni¹ niedzielê

przy naszej bazylice zebraliœmy sumê
16.128,-z³. Natomiast u ss. Nazaretanek ze-
brano 890,-z³. Wieczorem na mszy œw. na
rynku, która odby³a siê pod has³em „Or-
kiestry stra¿ackie w ho³dzie Janowi Paw-
³owi II” zebrano 3.800,-z³. Ofiary z rynku

przekazaliœmy ks. proboszczowi ze Skawi-
nek, aby wspomóc jego parafian dotkniê-
tych nieszczêœciem powodzi. W naszej pa-
rafii przekazaliœmy na ofiary powodzi sumê
6 tys. z³. Resztê zebranych pieniêdzy prze-
kazaliœmy na konto Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. Wszystkim hojnym ofiaro-
dawcom serdecznie dziêkujê.

Gratulacje
Po mszy œw. sprawowanej na rynku wa-

dowickim w ubieg³¹ niedzielê ks. bp Ta-
deusz Pieronek udekorowa³ P. Mariê Za-
dorê Z³otym Medalem Papieskim. Odzna-
czenie to jest przeznaczone dla katolików,
którzy nieprzeciêtnie s³u¿¹ wartoœciom
chrzeœcijañskim. Pani Maria Zadora przez
ca³e ¿ycie kszta³ci³a i wychowywa³a dzie-
ci. Od kilku lat jest ju¿ na emeryturze. Ten
wolny czas wype³nia Pani Maria s³u¿¹c

jako przewodnik dla ró¿nych grup piel-
grzymkowo-turystycznych. Jednoczeœnie
w naszej parafii, podczas ferii zimowych,
a tak¿e wakacji letnich, organizuje dla dzieci
i m³odzie¿y tzw. radosne czwartki. Pisze
równie¿ artyku³y do naszej Bazyliki.

Pani Mario – szczerze gratulujê, dziêkujê
za wszelkie dobro, które Bóg stwarza po-
przez Pani¹. Modlê siê, by dynamika Pani
znajdowa³a mo¿liwoœci realizacji.

Honorowy obywatel
W ubieg³¹ niedzielê, z r¹k Pani Bur-

mistrz, otrzyma³em pismo potwierdzaj¹ce,
¿e Rada Miasta nada³a mi tytu³ Honoro-
wego Obywatela miasta Wadowic. Ceniê
sobie uchwa³ê Rady i bardzo Radnym oraz

Pani Burmistrz dziêkujê. Proszê Boga, by
dawa³ mi du¿o œwiat³a i mi³oœci na drodze
kap³añskiej, abym dobrze spe³nia³ rolê pro-
boszcza wadowickiego. Wszystkim, którzy
mi w tym pomagaj¹ serdecznie dziêkujê.

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz

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

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

Mateusz Homel

Karolina Kojder
Lena Kojder

Zofia Zyœk

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.
Weronika Œwiadek, córka Grzegorza i Anny
Albert Uda³a, syn Macieja i Anety
Miko³aj Pamu³a, syn Nikodema i Karoliny

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Wiktoria Zawi³a

Klaudia Potoczny
Amelia Zawi³a

Zuzanna Suliga

Bernard Gajda

Pawe³ Spyrka
Adrian Kaletka

Oliwier Targosz
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Intencje mszalne:
10. Niedziela Zwyk³a - 06 czerwca 2010 r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 11 czerwca
    6.00 Œp. Franciszek Ziêba
    7.00 Œp. Boles³aw Bando³a - 29 r. œm.
    7.30 Œp. Katarzyna i Stanis³aw Tyrybon, syn Stanis³aw

W intencji kap³anów z naszej parafii, o b³og. Bo¿e,
zdrowie i obfite Dary Ducha œw. od IX Ró¿y

    8.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  12.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  18.00 Œp. Aniela Polak

Œp. Józefa Witek

Sobota 12 czerwca
    6.00 Œp. Roman Rosenstrauch
    7.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
    7.30 Œp. Józefa Witek

Œp. Eugeniusz Zaj¹c - 7 r. œm.
    8.00 Œp. Magdalena i Antoni Wac³awscy i ich synowie
  12.00 Œp. Józef i Maria Bartkowscy
  18.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ

Niedziela 13 czerwca
   6.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ró¿ i

Opiekuna od VIII Ró¿y
Œp. Stanis³aw Paleczny - 7 r. œm.
Œp. Czes³aw Paleczny

   9.00 Za kap³anów i powo³ania kap³añskie
  10.30 Œp. Józef, Anna, Kazimierz Wojty³ko
  12.00 O b³og. Bo¿e dla Katarzyny i £ukasza w 5 r. œlubu
  13.15 Roczki
  19.00 Œp. Maria i Marian Gabryl

Czwartek 10 czerwca
    6.00 Œp. Józefa Witek
    7.00 Œp. Franciszek Ziêba
    7.30 Œp. W³adys³aw Bojêœ
    8.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  12.00 Œp. Maria Klaczak - 2 r. œm.
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Poniedzia³ek  7 czerwca
   6.00 Œp. Helena i Franciszek - o mi³osierdzie Bo¿e dla nich
   7.00 Œp. Józefa Witek
   7.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
   8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. W³adys³aw Bojeœ
  18.00 Œp. Roman Rosenstrauch

O b³og. Bo¿e dla Jarka i Anety oraz
o szczêœliwe rozwi¹zanie

Wtorek  8 czerwca
   6.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
   7.00 Œp. Andrzej i Jadwiga Banaœ
   7.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
   8.00 Œp. Tadeusz £opata - 8 r. œm.
  12.00 Œp. Marek Mrowiec
  18.00 Œp. Roman Rosenstrauch

Œp. Józefa Witek

Œroda 9 czerwca
    6.00 Œp. Adam Handzlik
    7.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
    7.30 Œp. Franciszek Ziêba
    8.00 Œp. Józefa Witek
  12.00 O b³og. Bo¿e dla Gabrieli i Zbigniewa w 9 r. œlubu,

o zdrowie i dalsz¹ opiekê œw. Rodziny
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Sabina Kasperkiewicz

Moc Bo¿a objawiona w s³aboœci ludzkiej

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj po mszy œw. zbiórka na
budowê œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej
w Warszawie. Na godz. 16.00 zapra-
szamy cz³onków Duszpasterskiej Rady
Parafialnej.

2. Prze¿ywamy oktawê Bo¿ego Cia-
³a. Zachêcamy, by na eucharystyczne
procesje wieczorne o godz. 18.30 przy-
szli: w poniedzia³ek – m³odzie¿ szkó³
œrednich, we wtorek – m³odzie¿ gim-
nazjalna, w œrodê – dzieci szkolne od
1 do 6 klasy. W czwartek na zakoñcze-
nie tych uroczystoœci bêdzie d³u¿sza pro-
cesja po pl. Jana Paw³a II oraz ul. Za-
torsk¹. Po procesji poœwiêcimy ma³e
dzieci oraz wianki.

3. W pi¹tek jest uroczystoœæ Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa. Z tej racji nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Œwiêto Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa jest obchodzone w ca-
³ym Koœciele jako doroczny dzieñ mo-

dlitw o uœwiêcenie kap³anów. Jest przy-
pomnieniem wspó³odpowiedzialnoœci
wiernych œwieckich za kap³anów i za
dzie³o budzenia nowych powo³añ kap³añ-
skich i zakonnych w chrzeœcijañskich ro-
dzinach i parafiach.

4. W sobotê 12 czerwca pielgrzymu-
jemy do Matki Boskiej poprzez Rusi-
now¹ Polanê na Jaworzynkê. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
W tym dniu ks. Kardyna³ zaprasza
m³odzie¿ katechizowan¹ do udzia³u
w pielgrzymce diecezjalnej do Kalwa-
rii. Rozpoczêcie o godz. 10.00.

5. W przysz³¹ niedzielê panie z Zespo³u
Charytatywnego bêd¹ zbiera³y ofiary na
biedne rodziny naszej parafii.

6. W sobotê 19 czerwca pojedziemy do
£agiewnik na czuwanie z Ojcem Pio. Wy-
jazd o godz. 19.00, powrót w niedzielê
o godz. 3.00 rano. Koszt przejazdu 15 z³.

Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski, zaproponowa³, aby
w Koœciele polskim obchodziæ pierwsz¹
niedzielê czerwca jako niedzielê dziêk-
czynienia. Pragn¹³, a¿eby œwi¹tynia
Opatrznoœci Bo¿ej w Wilanowie by³a
wotum wdziêcznoœci Bogu za Konstytu-
cjê 3 Maja, a tak¿e za odzyskanie wolno-
œci po latach rozbiorów, jak równie¿ oku-
pacji, tak niemieckiej, jak i radzieckiej.
Arcybiskup warszawski pragnie, by œwi¹-
tynia Opatrznoœci Bo¿ej sta³a siê miej-
scem wiecznego spoczynku wybitnych
Polaków, którzy s¹ chlub¹ tego narodu.

W tym roku w czerwcow¹ niedzielê
dziêkczynienia dokonuje siê na placu Pi³-
sudskiego w Warszawie beatyfikacja S³u-
gi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki. Wy-
niesienie na o³tarze kapelana Solidarno-
œci jest ho³dem z³o¿onym Bogu w Roku
Kap³añskim za ks. Jerzego.

Przedziwny jest Bóg w swoich œwiêtych.
Ten ch³opiec pochodz¹cy z ma³ej wiosecz-
ki Okopy na bia³ostocczyŸnie – bardzo
nieœmia³y, zalêkniony sta³ siê tym, o któ-
rym mówi³ Bóg do proroka Jeremiasza:
„Nie mów; jestem m³odzieñcem. Gdy¿
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Poœród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud
Jeœli rozka¿e, to s³oñce stanie,
Bo moc to cud!
On siê ju¿ zbli¿a rozdawca nowy
Globowych si³:
Cofnie siê w ¿y³ach pod jego s³owy
Krew naszych ¿y³;
Oto ju¿ leje balsamy œwiat
Do naszych ³on,
A chór anio³ów kwiatem umiata
Dla niego tron.
On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze
Rozdaj¹ broñ,
Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ;
Niebo siê nad nim piêkne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na œwiecie stan¹³ i tworzy
I œwiat, i tron.

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

R o d z i n a  D o m o w y m  K o œ c i o ³ e m
R u c h  R o d z i n  N a z a r e t a ñ s k i c h

Przymierze Rodzin przedstawione
w ubieg³¹ niedziele nie jest jedynym ru-
chem wspomagaj¹cym rodzinê w jej
misji. Do grupy tej nale¿y równie¿ Ruch
Rodzin Nazaretañskich (RRN). Jest on
katolickim ruchem apostolstwa rodzin,
którego celem jest uœwiêcenie cz³onków
poprzez pog³êbienie ¿ycia Ewangeli¹
w oparciu o komuniê ¿ycia z Chrystu-
sem w codziennoœci. Wszystkie ruchy
charakteryzuj¹ siê swoj¹ duchowoœci¹.
Terminem duchowoœæ okreœlamy „¿ycie
wewnêtrzne cz³owieka o¿ywione przez
Ducha Œwiêtego, które zbli¿a cz³owieka
do Chrystusa”. To ¿ycie wewnêtrzne
budowane jest w oparciu o pewne prak-
tyki, które pomagaj¹ realizowaæ ten za-
sadniczy cel, zbli¿enie cz³owieka do
Chrystusa. W tym sensie mówimy o du-
chowoœci: dominikañskiej, franciszkañ-
skiej, benedyktyñskiej, itp. Duchowoœæ
Ruchu Rodzin Nazaretañskich czerpie
swoj¹ inspiracjê z Ewangelii realizowa-
nej za wzorem Chrystusa w sposób ra-
dykalny w ¿yciu, w postawie i w wybo-
rach. Charakterystycznymi jej cechami
s¹: chrystocentryzm, idea³ Nazaretu, eu-
charystycznoœæ, asceza, maryjnoœæ i ekle-
zjalnoœæ. Chrystocentryzm wyra¿a siê
w d¹¿eniu do pe³nej komunii z Chrystu-
sem Odkupicielem, która oznacza kocha-
nie Boga i ludzi mi³oœci¹ Chrystusa. Idea³
Nazaretu realizowany jest przez naœla-
dowanie Jezusa w Jego ubóstwie, poko-
rze i uni¿eniu. Eucharystycznoœæ - cz³on-

kowie ruchu stawiaj¹ sobie za cel czêste
(w miarê mo¿liwoœci - codzienne) uczest-
nictwo we Mszy œw. oraz sta³a ³¹cznoœæ
z darem Eucharystii. Asceza, rozumiana
jako umi³owanie œrodków ubogich, takich
jak m.in. wyrzeczenie, zaparcie siê sie-
bie, modlitwa, jako doskona³a pomoc
w drodze do Boga. Ruch cechuje siê ma-
ryjnoœci¹, która  wyra¿a siê w postawie
zawierzenia Matce Bo¿ej jako Matce Ko-
œcio³a. Kolejna cecha, charakteryzuj¹ca
RRN i ka¿dy ruch, który pragnie nazy-
waæ siê katolickim to eklezjalnoœæ. Cz³on-
kowie RRN, patrz¹c w œwietle wiary,
widz¹ w hierarchii Koœcio³a szczególny
kana³ ³aski, z którego rodzi siê relacja
synowskiej mi³oœci i pos³uszeñstwa wo-
bec biskupów. (Wiêcej na temat RRN na
stronie internetowej: http://
www.rrn.org.pl)

„£aska wejœcia na drogê formacji du-
chowej w RRN otwar³a mnie na praktycz-
ne doœwiadczenie ¿ycia wiar¹ i obecno-
œci¹ Jezusa w codziennoœci. Dot¹d nigdzie
siê z tak¹ form¹ doœwiadczenia nie spo-
tka³am. Jest to dla mnie wci¹¿ nowe, cho-
cia¿ trwaj¹ce ju¿ doœæ d³ugo, (bo 13 lat)
doœwiadczenie. Uczy mnie ono patrzeæ na
to, co mnie spotyka w zupe³nie innym
œwietle, jako na dobro otrzymywane z r¹k
mi³uj¹cego Ojca. Jest niezwykle wyzwa-
laj¹ce i dot¹d nigdy i nigdzie tak czêsto
i tak mocno nie dociera³a do mnie ta praw-
da” – fragment œwiadectwa Heleny.

pójdziesz do kogokolwiek ciê poœlê i bê-
dziesz mówi³ cokolwiek tobie polecê. Nie
lêkaj siê ich, bo Ja jestem z tob¹, by ciê
chroniæ. Dajê ci w³adzê nad narodami i
królestwami, byœ wyrywa³ i obala³, byœ
niszczy³ i burzy³, byœ budowa³ i sadzi³”.

Swoim odwa¿nym, kap³añskim przepo-
wiadaniem, a tym bardziej niezwyk³¹
odwag¹, bycia przy cz³owieku pokrzyw-
dzonym, Bóg sprawi³, i¿ sta³ siê spi¿ow¹
kolumn¹. Nieœmia³y, chorowity ks. Jerzy,
który z powodu s³abego zdrowia nie by³
nawet wikariuszem, tylko pe³ni³ pos³ugê
duszpasterskiej pomocy w parafii œw. Sta-
nis³awa Kostki na ̄ oliborzu, zosta³ wiel-
kim autorytetem dla wspó³czesnych, po-
gnêbionych Polaków. On w comiesiêcz-
nych kazaniach patriotycznych, które gro-
madzi³y tysi¹ce s³uchaczy, przekazywa³
teksty z ewangelicznego nauczania Jezu-
sa Chrystusa opatrzone komentarzem Jana
Paw³a II oraz kardyna³a Wyszyñskiego.

Dla rz¹dz¹cych ówczesn¹ Polsk¹ by³ nie
tylko znakiem sprzeciwu, ale bardzo nie-
bezpiecznym przywódc¹ Polaków, którzy
inaczej myœleli. W³adza komunistyczna
podjê³a zdecydowan¹ walkê przeciwko
niemu – w³¹cznie z jego œmierci¹. Rz¹-
dz¹cy pañstwem polskim uwa¿ali, ¿e je-
œli siê temu zwyk³emu, a jednoczeœnie
niezwyk³emu kap³anowi zamknie usta, to
zapobie¿e siê wolnoœciowemu ruchowi.
Myœl¹c tak, bardzo siê pomylili. Mêczeñ-
ska œmieræ ks. Jerzego Popie³uszki, która
zgromadzi³a na jego pogrzebie tysi¹ce

osób, by³a dla wszystkich pe³nym uœwia-
domieniem, ¿e ten m³ody kap³an umiera-
j¹c za wiarê i Ojczyznê sta³ siê natchnie-
niem do zmagania o siln¹, ¿yw¹ wiarê
i troskê o woln¹ Polskê.

Czym bardziej poznajê ¿ycie b³ogo-
s³awionego ks. Jerzego Popie³uszki,
tym bardziej wzrasta we mnie uwiel-
bienie Boga, który sprawia, ¿e ludzka
s³aboœæ i niemoc dokonuje nieprawdo-
podobnych czynów. Trzeba w tym
miejscu przypomnieæ strofy z wiersza
Juliusza S³owackiego:

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Jadwigi, królowej,

w œrodê – œw. Efrema, diakona i doktora Koœcio³a, w pi¹tek – uroczystoœæ Najœwiêt-

szego Serca Pana Jezusa, w sobotê – wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej

Maryi Panny.


