Fatima
Papie¿ Benedykt XVI bêd¹c 13 maja 2010 roku
w Fatimie, mówi³: „Miasteczko to odznacza siê atmosfer¹ prawdziwego mistycyzmu, w którym odczuwa siê w sposób niemal namacalny obecnoœæ Matki
Bo¿ej. Sta³em siê Pielgrzymem z pielgrzymami w tym cudownym sanktuarium.
W pielgrzymowaniu tym odczuwa³em
wsparcie duchowe ze strony mego umi³owanego Poprzednika, Czcigodnego S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, który udawa³ siê do
Fatimy trzykrotnie, dziêkuj¹c za tê „niewidzialn¹ rêkê”, która uwolni³a Go od

œmierci w czasie zamachu
13 maja 1981 roku. Fatima i ró¿aniec s¹ niemal
synonimami. W dobiegaj¹cym koñca Roku
Kap³añskim w Fatimie zachêci³em kap³anów,
aby priorytetem ich religijnego ws³uchiwania siê by³o s³owo Bo¿e, dog³êbne poznanie
Chrystusa, g³êbokie sprawowanie Eucharystii, spogl¹danie na œwietlisty przyk³ad proboszcza z Ars. Treœci¹ orêdzia pozostawionego przez Maryjê w Fatimie jest „Odmawiajcie ró¿aniec i czyñcie pokutê”. Modlitwa ró¿añcowa, tak droga ludowi chrzeœcijañskiemu, znalaz³a w Fatimie oœrodek, bêd¹cy napêdem dla ca³ego Koœcio³a i œwiata”.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
11. Niedziela Zwyk³a

Bogu Najwy¿szemu niech bêd¹ dziêki za nieopisany dar jakim by³ dla naszych Wadowic Papie¿ Jan Pawe³ II i Jego trzykrotna obecnoœæ w naszym mieœcie. Za Jego przyczyn¹ nadal jesteœmy obdarowywani, a wizyta u nas kolejnego nastêpcy Œwiêtego Piotra – Papie¿a Benedykta XVI jest Jego zas³ug¹.
fot. M.Zadora
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W cichej modlitwie proszê o owoce tej Bo¿ej £aski w nas, oraz o rych³¹ beatyfikacjê Naszego Ukochanego Polaka.
Alicja Pocarovska

S³owo na niedzielê
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Bóg pierwszy nas umi³owa³ i pos³a³ swojego Syna
jako ofiarê przeb³agaln¹ za nasze grzechy.

EWANGELIA: £k 7, 36-8,3

Jeden z faryzeuszów zaprosi³ Jezusa do
siebie na posi³ek. Wszed³ wiêc do domu
faryzeusza i zaj¹³ miejsce za sto³em.
A oto kobieta, która prowadzi³a w mieœcie ¿ycie grzeszne, dowiedziawszy siê,
¿e jest goœciem w domu faryzeusza, przynios³a flakonik alabastrowy olejku i stan¹wszy z ty³u u nóg Jego, p³acz¹c, zaczê³a oblewaæ Jego nogi i w³osami swej g³owy je wycieraæ. Potem ca³owa³a Jego stopy i namaszcza³a je olejkiem. Widz¹c to
faryzeusz, który Go zaprosi³, mówi³ sam
do siebie: „Gdyby On by³ prorokiem, wiedzia³by, co za jedna i jaka jest ta kobieta,
która siê Go dotyka, ¿e jest grzesznic¹”.
Na to Jezus rzek³ do niego: „Szymonie,
muszê ci coœ powiedzieæ”. On rzek³: „Powiedz, Nauczycielu”. „Pewien wierzyciel
mia³ dwóch d³u¿ników. Jeden winien mu
by³ piêæset denarów, a drugi piêædziesi¹t.
Gdy nie mieli z czego oddaæ, darowa³ obydwom. Który wiêc z nich bêdzie go bardziej mi³owa³?” Szymon odpowiedzia³:
„S¹dzê; ¿e ten, któremu wiêcej darowa³”.
On mu rzek³: „S³usznie os¹dzi³eœ”. Po-

Kochaæ ³atwo powiedzieæ

Przebaczyæ nie jest ³atwo. Podobnie jak
trudno jest prosiæ o przebaczenie. Lecz
nikt nam nie obiecywa³, ¿e ³atwo jest byæ
chrzeœcijaninem. Zapamiêtajmy piêkn¹
lekcjê z dzisiejszej Ewangelii: Kto kocha,
przebacza. Komu przebaczono, kocha
jeszcze wiêcej.

tem zwróci³ siê do kobiety i rzek³ Szymonowi: „Widzisz tê kobietê? Wszed³em do twego domu, a nie poda³eœ Mi wody do nóg;
ona zaœ ³zami obla³a Mi stopy i swymi w³osami je otar³a. Nie da³eœ Mi poca³unku;
a ona, odk¹d wszed³em, nie przestaje ca³owaæ nóg moich. G³owy nie namaœci³eœ Mi
oliw¹; ona zaœ olejkiem namaœci³a moje nogi.
Dlatego powiadam ci: Odpuszczone s¹ jej
liczne grzechy, poniewa¿ bardzo umi³owa³a. A ten, komu ma³o siê odpuszcza, ma³o
mi³uje”. Do niej zaœ rzek³: „Twoje grzechy
s¹ odpuszczone”. Na to wspó³biesiadnicy
zaczêli mówiæ sami do siebie: „Któ¿ On jest,
¿e nawet grzechy odpuszcza?” . On zaœ rzek³
do kobiety: „Twoja wiara ciê ocali³a, idŸ
w pokoju”. Nastêpnie wêdrowa³ przez miasta i wsie, nauczaj¹c i g³osz¹c Ewangeliê
o królestwie Bo¿ym. A by³o z Nim ,Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolni³ od z³ych
duchów i od s³aboœci: Maria, zwana Magdalen¹, któr¹ opuœci³o siedem z³ych duchów;
Joanna, ¿ona Chuzy, zarz¹dcy u Heroda;
Zuzanna i wiele innych, które im us³ugiwa³y ze swego mienia.
Oto s³owo Pañskie
Wielk¹ radoœci¹ dla grzesznika jest œwiadomoœæ, ¿e zawsze istnieje nadzieja dla tego, kto
rozpoznaje swoje s³aboœci, kto siê nawraca
i zbli¿a siê, aby otrzymaæ przebaczenie grzechów. Przychodzimy do Chrystusa z naszymi
grzechami, ale i z wiar¹ w Jego dobroæ i moc.
To przeœwiadczenie o Jego dobroci rodzi
w nas mi³oœæ, przejawiaj¹c¹ siê w nawróceHlondianum
-2- niu i zmianie ¿ycia.

Rodzina Domowym Koœcio³em
Ruch Apostolski Rodzina Rodzin
Ruch Apostolski Rodzina Rodzin
(RARR) jest jednym z najstarszych ruchów rodzinnych w Polsce, a wœród swoich za³o¿ycieli ma osobê szczególn¹. Powsta³ w 1952 r. a za³o¿ycielami s¹: kardyna³ Stefan Wyszyñski, Prymas Tysi¹clecia, Maria Okoñska oraz Maria Wantowska, która szczególnie odczyta³a charyzmat tej wspólnoty. G³ównymi elementy duchowoœci Rodziny Rodzin s¹: eklezjalnoœæ, maryjnoœæ, polskoœæ, rodzinnoœæ. Jego eklezjalnoœæ polega na œwiadomym w³¹czaniu siê w aktualne potrzeby Koœcio³a Powszechnego i Koœcio³a lokalnego, maryjnoœæ natomiast wyra¿a siê
w zawierzeniu siebie, swojej rodziny
Maryi; oddanie siê Jej w niewolê mi³oœci
do ca³kowitej dyspozycji. Wa¿nym elementem duchowoœci jest polskoœæ uzewnêtrzniaj¹ca siê umi³owaniem Ojczyzny,
trosk¹ o duchowe dziedzictwo, kulturê,
tradycjê, obyczaje polskie w ka¿dej rodzinie i wychowanie do odpowiedzialnoœci za Ojczyznê. Rodzinnoœæ charakteryzujê siê wra¿liwoœci¹ na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie
pomagaj¹cych, wychowanie m³odego
pokolenia do œwiadomego odczytania
powo³ania ¿yciowego. Cz³onkowie ruchu
d¹¿¹ do uœwiêcenia swoich rodzin poprzez modlitwê, ¿ycie sakramentalne,
ofiarn¹ s³u¿bê Koœcio³owi i OjczyŸnie
w duchu zawierzenia Maryi Matce Koœcio³a. Œwiadomym w³¹czeniem siê we
wspólnotê Rodziny Rodzin jest osobisty
akt oddania Matce Bo¿ej. Cel istnienia
Rodziny Rodzin w krótkiej formule

przedstawi³ Prymasa Tysi¹clecia: „Wychowanie rodzin chrzeœcijañskich do wiernej
mi³oœci ma³¿eñskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy miêdzy
rodzinami”. Na mocy decyzji kardyna³a
Wyszyñskiego, w formacji i pracach Rodziny Rodzin uczestnicz¹ od pocz¹tku
cz³onkinie Instytutu Prymasa Wyszyñskiego, ksiê¿a Pallotyni, œwieccy opiekunowie grup Rodziny Rodzin oraz ksiê¿a diecezjalni. Wiêksze skupiska Rodziny Rodzin istniej¹ na terenie Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko – Praskiej, a tak¿e we Wroc³awiu oraz w Nowym Mieœcie. Wiêcej informacji o przedstawionym ruchu mo¿na znaleŸæ na jego
stronie internetowej http://rodzinarodzin.pl/. Ka¿dy z przedstawianych ruchów
ma podobieñstwa ale równie¿ ma swoje
charakterystyczne elementy.
Spotkania Ma³¿eñskie
Kolejn¹ propozycj¹ wspomagaj¹c¹ rodziny s¹ Spotkania Ma³¿eñskie. Nie jest
to ruch formacyjny ale forma szczególnych rekolekcji maj¹cych na celu pog³êbienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie mi³oœci ma³¿eñskiej. Podstawow¹
form¹ pracy s¹ dwudniowe spotkania
o charakterze rekolekcji zamkniêtych, które prowadzone s¹ w duchu dialogu mê¿a
i ¿ony. Przeznaczone s¹ dla wszystkich,
którzy pragn¹, aby ich mi³oœæ ma³¿eñska
rozwija³a siê. S¹ szczególnie pomocne dla
par prze¿ywaj¹cych kryzys ma³¿eñski. Bardzo zachêcamy do odwiedzenia strony
http://www.spotkaniamalzenskie.pl/.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 14 czerwca
6.00
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. W³adys³aw Bojeœ
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Józefa Witek
Œp. Andrzej Szpara - 3 r. œm.
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak

Wtorek 15 czerwca
6.00 Œp. Józefa Witek
7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
7.30 Œp. W³adys³aw Bojeœ
8.00 Œp. Marek W¹dolny - 7 r. œm.
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
18.00 Œp. Jerzy Nowak
Œp. Julia Wojtas - 1 r. œm.
Œroda 16 czerwca
6.00 Œp. Franciszek Ziêba
7.00 Œp. Józefa Witek
7.30 Œp. Franciszek Janucci
Œp. Maria Fenare
8.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
12.00 Dziêkczynno b³agalna w intencji rodziny
Gilów o zdrowie i b³og. Bo¿e dla Emili,
Mateusza i Waldemara z rodz.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Helena Niziñska
Œp. Aniela Polak
Œp.EugeniaiAleksanderBakunowicz
Œp. Dorota Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Czwartek 17 czerwca
6.00 Œp. Franciszek Ziêba
7.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
7.30 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
8.00 Œp. Jerzy Nowak
12.00 Œp. Stanis³aw Tatka
18.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Józefa Witek
Pi¹tek 18 czerwca
6.00 Œp. Henryk Rzepski
7.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
7.30 Œp. Józefa Witek
Ob³og. Bo¿e dla Piotra P³aszczycy w10 r. urodzin
8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
12.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
18.00 Dziêkczynna zaotrzymane³askiz proœb¹o dalsz¹
opatrznoœæ Bo¿¹dla Filipka w4 r.urodzin
Œp.Czes³awizmarlizrodzinyWysockichiPietkiewiczów
Sobota 19 czerwca
6.00 Œp. W³adys³aw Bojeœ
7.00 Œp. Józefa Witek
7.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
8.00 Œp. Jan Wac³awski
12.00 Œp. Eugenia Bakunowicz - 20 r. œm.
Œp. Aleksander Bakunowicz - 40 r. œm.
18.00 Œp. Alojzy i Genowefa Ficek - 1 r. œm.
Œp. Jerzy Nowak

Niedziela 20 czerwca
6.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
7.30 Œp. Jan Madej
Sp. Stanis³aw Sikora
Œp. Stanis³aw P³onka - 13 r. œm.
9.00 Œp. Franciszek Nogala
Œp. Stanis³aw Krupnik - 17 r. œm.
30
10. Œp. W³adys³aw Zadora - 4 r. œm.
12.00 Œp. Czes³awa Bobrek i zmarli z rodziny
13.15 Chrzty
00
- 6 -19. Œp. Roman Komendera - 9 r. œm.

11. Niedziela Zwyk³a - 13 czerwca 2010r.
1. Dzisiaj przy koœciele jest zbiórka na
biedne rodziny naszej parafii. Bóg zap³aæ
za z³o¿one ofiary.

stochowy. Wyjazd o godz. 15.45. Koszt
przejazdu 30 z³.
3. W czwartek na godz. 17.00 zapraszamy Rycerstwo Niepokalanej, a w sobotê na godz. 16.30 cz³onków Akcji Katolickiej.

2. Ulewne deszcze majowe spowodowa³y, ¿e na urodzinowe spotkanie papieskie zaprosiliœmy uczniów ze szkó³
imienia Jana Paw³a II na œrodê 16 czerwca. Uroczysta msza œw. bêdzie na rynku
o godz. 12.00. W tym dniu pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski do Czê-

4. W pi¹tek 25 czerwca pielgrzymujemy do £agiewnik. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 15 z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Ka¿da epoka ma swoich Œwiêtych
W historii Koœcio³a okreœlone czasy pobudza³y wyznawców Chrystusa do dawania radykalnego œwiadectwa. I tak
w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa,
kiedy w imperium rzymskim cesarzy
uwa¿ano za bogów, uczniowie Chrystusa ginêli, gdy¿ nie chcieli paliæ kadzid³a
przed pos¹gami. Oddawali ¿ycie œwiadcz¹c, ¿e dla nich Chrystus jest Najwy¿szym, a nie Cesarz. Oskar¿ano ich jako
wrogów ludu. Skazywano ich na œmieræ
za nielojalnoœæ wobec w³adzy. Œwiat,
w którym ¿yjemy jest wci¹¿ œwiatem pogañskim. Tak by³o w pierwszych wiekach, w œredniowieczu, w nowo¿ytnoœci
i w XXI wieku. W po¿egnalnej mowie
Chrystus mówi³ o swoich uczniach:
„Ja was wybra³em ze œwiata. Œwiat was
bêdzie nienawidzi³. Ufajcie, Jam zwyciê¿y³ œwiat”. Przez ca³e wieki œwiatowa filozofia bêdzie w ostrym konflikcie z g³oszon¹ Ewangeli¹. Przedziwne jest zmaganie ducha œwiata z duchem Ewangelii.
Chrystus by³ znakiem sprzeciwu. Jego
Ewangelia jest osadzona na krzy¿u. Œwiat
bêdzie zawsze obejmowa³ swoim wzro-

kiem to, co ziemskie. Chrystusowe spojrzenie mówi, i¿ ziemia jest drog¹ do
wiecznoœci. Konfrontacja wiernoœci nauki
Chrystusa z tym czego uczy œwiat jest zawsze bolesna.
Bardzo trudno w ¿yciu byæ i do tañca
i do ró¿añca. Te dwie postawy najczêœciej
siê ze sob¹ k³óc¹. Bardzo trudno wywa¿yæ w ¿yciu, co jest boskiego, a co cesarskiego. Problem jest w tym, ¿e w³adza,
czyli „cesarz” pragnie totalnie zaw³adn¹æ
cz³owiekiem, a Bóg mówi: „bêdziesz mi³owa³ z ca³ego serca, z ca³ej duszy i ze
wszystkich si³”.
Systemy totalitarne wyspecjalizowa³y
siê w zaw³adniêciu ca³ym cz³owiekiem.
Prze¿yliœmy totalitaryzm hitlerowski i stalinowski. Pierwszy to socjalizm narodowy, a drugi to socjalizm komunistyczny.
Mówi³o siê o pierwszym jako brunatnym,
a drugim jako czerwonym. Jeden i drugi
poch³on¹³ wiele istot ludzkich.
Chrzeœcijañstwo zwar³o siê w szalonym
boju z tymi systemami, które chcia³y go
zniszczyæ. Wielka jest liczba mêczenni-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ków, których czcimy jako œwiêtych, tak
jednego jak i drugiego systemu. Wystarczy wspomnieæ beatyfikowanych przez
naszego Papie¿a 104 mêczenników
II wojny œwiatowej. Znakiem pogardy
cz³owieka sta³ siê równie¿ komunizm.
Ks. Jerzy Popie³uszko, wyniesiony na o³tarze w zesz³¹ niedzielê, jest ofiar¹ tych
zmagañ. Ilu¿ katolików, którzy choæ
imiennie nie s¹ czczeni jako b³ogos³awieni, stali siê bohaterami tego systemu.
Systemy polityczne s¹ w ostrym konflikcie z chrzeœcijañstwem. Zauwa¿amy,
¿e równie¿ z tym systemem demokracji
i liberalizmu zmaga siê chrzeœcijañstwo.
W czym innym upatruje szczêœcie demokracja i liberalizm ni¿ Chrystusowe nauczanie. W ka¿dej epoce, jak równie¿
i w naszym czasie sprawdza siê naucza-

nie Chrystusowe, ¿e kto chce iœæ za Mnê
niech weŸmie krzy¿ i Mnie naœladuje. Œw.
Pawe³ w swoich listach czêsto podkreœla,
¿e ten kto chce wiernie iœæ za Chrystusem musi cierpieæ przeœladowania.
Epoka nasza jest krótka. Nie ma jeszcze
radykalnych œwiadków sprzeciwu wobec
nauczania tego œwiata. Oni jednak bêd¹
i stan¹ siê kiedyœ wzorem dla innych ludzi, jak trzeba byæ wiernym Chrystusowi
w czasach, kiedy teoretycznie przeœladowañ nie ma. Jednoczeœnie zauwa¿amy, ¿e
czasy te s¹ jak powódŸ, a nawet jak tsunami, które zalewa, a nawet zamula wielkie
wartoœci chrzeœcijañskie.
Oby ka¿dy z nas d¹¿y³ do trudnego œwiadectwa wiernoœci Chrystusowej nauce we
wspó³czesnym œwiecie. To wymaga bohaterstwa i heroizmu.
ks. Infu³at

Moje pielgrzymowanie do £agiewnik
28 maja 2010 roku ju¿ po raz ósmy
w Roku Kap³añskim z ks. infu³atem Jakubem Gilem udaliœmy siê do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach. Piêkny, s³oneczny majowy dzieñ,
chyba pierwszy w tym miesi¹cu, po ulewnych deszczach wprawi³ nas w radosny
nastrój. Soczysta zieleñ pól, kwitn¹ce
kwiaty, b³êkit nieba wszystko w blasku
s³oñca cieszy³o nasze oczy.
W kaplicy Wieczystej Adoracji, w której trwa nieustanna adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i p³onie ogieñ Mi³osierdzia, zapalony przez Jana Paw³a II
jako znak rozchodz¹cego siê z tego miejsca na ca³y œwiat orêdzia o Bo¿ym Mi³osierdziu, uczestniczyliœmy w adoracji
prowadzonej przez ks. Infu³ata. Modliliœmy siê za kap³anów, aby kap³ani przez

mi³oœæ, wiernoœæ do Boga i cz³owieka
byli darem dla innych.
O godz. 15.00 w Godzinie Mi³osierdzia,
odmawiaj¹c koronkê, powtarzaliœmy wezwanie: „Dla Jego bolesnej mêki, miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.
Trwaliœmy w modlitwie, bior¹c udzia³
w koncelebrowanej mszy œw. Do bazyliki przybyli ze swoimi proboszczami parafianie z Wieprza i Roczyn. W homilii
ks. proboszcz z Wieprza nawi¹za³ do obrazu Jezusa Mi³osiernego. Obraz powsta³
z woli samego Jezusa. Jest znakiem i zarazem wizualn¹ syntez¹ ca³ego orêdzie
o Bo¿ym Mi³osierdziu, które przekaza³
przez œw. Siostrê Faustynê. Po mszy œw.
nast¹pi³ akt zawierzenia obu parafii Mi³osierdziu Bo¿emu. Padaj¹ce przez okna
-4- s³oñce rozœwietla³o wnêtrze bazyliki.

Wra¿enie robi³ umieszczony nad g³ównym
wejœciem do œwi¹tyni witra¿ o pow.
148 m kwadratowych. Przedstawia wielkie s³oñce, na tarczy którego umieszczony
zosta³ jasny, œwietlisty krzy¿ – symbol wiary. Poni¿ej linii horyzontu jest morska g³êbia. Po mszy œw. przed bazylik¹ spotkaliœmy siê z kustoszem Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia – ks. Biskupem Janem Zaj¹cem, który udzieli³ nam pasterskiego b³ogos³awieñstwa.
W planach naszego pielgrzymowania
by³o jeszcze obejrzenie powstaj¹cego Centrum Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê”.
Ks. Biskup poinformowa³ nas, ¿e po ulewnych deszczach, bêdzie trudnoœæ dojœcia.
Wyjechaliœmy wind¹ na wie¿ê (wie¿a ma
76 m wysokoœci), na platformê widokow¹,
na wys. 42 m, sk¹d przy bardzo dobrej widocznoœci podziwialiœmy panoramê Krakowa. Mogliœmy te¿ zobaczyæ plac budowy Centrum Jana Paw³a II. W pierwszym
etapie na powierzchni 4462 m kwadratowych powstaj¹: koœció³, Centrum Wolontariatu, Instytut Jana Paw³a II. Widaæ by³o
powsta³y w stanie surowym – trzypoziomowy budynek Centrum Wolontariatu
(miejsce spotkañ m³odzie¿y) oraz dwa poziomy Instytutu Jana Paw³a II; rozpoczê³y
siê te¿ prace przy budowie koœcio³a.

Na platformie widokowej umieszczono
s³owa Jana Paw³a II – „Niech œwiat³a padaj¹ce z wie¿y ³agiewnickiej œwi¹tyni, które
przypominaj¹ promienie z obrazu Jezusa
Mi³osiernego, rzucaj¹ blask na ca³¹ Polskê: od Tatr do Ba³tyku, od Bugu po Odrê
i ca³y œwiat”.
W tym dniu nawiedziliœmy jeszcze jedno
z najwiêkszych polskich sanktuariów – Kalwariê Zebrzydowsk¹. Przed wejœciem do
g³ównego koœcio³a – Bazyliki Matki Bo¿ej
Anielskiej, wita nas pomnik Papie¿a Jana
Paw³a II – kalwaryjskiego Papie¿a. Na balkonie bazyliki czterej muzykancie graj¹ pieœni Maryjne, tak w miesi¹cu maju od 18.00
do 18.30 gr¹ pieœni czcz¹ Maryjê. W œwi¹tyni przed wizerunkiem Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej modlimy siê we w³asnych intencjach. To miejsce nawiedza³ wielokrotnie
Ojciec Œwiêty jako dziecko, m³odzieniec,
a potem jako kapelan, biskup i kardyna³, tu
zdobywa³ tak¿e si³ê do rozwi¹zania wielu
problemów. Œpiewaj¹c Litaniê Loretañsk¹
i pieœni Maryjne dziêkowaliœmy za piêkn¹
pielgrzymkê:
Czeœæ Maryi, czeœæ i chwa³a
Pannie œwiêtej czeœæ
Œpiewaj, œpiewaj, ziemio ca³a
Ho³d Jej spiesz siê nieœæ.
Maria Zadora

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie b³. Jolanty, zakonnicy, w czwartek
– wspomnienie œw. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

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