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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 2 .  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

Dziêkujemy Bogu za dar pontyfikatu jedynego Wadowiczanina i Polaka na

Stolicy Piotrowej, który tak wiele uczyni³ dla ca³ego œwiata.

Modlimy siê do Boga za poœrednictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Dziêkujemy za pontyfikat obecnego papie¿a Benedykta XVI.

Cecylia Marcinkowska,

Gra¿yna, Stanis³aw, Jadwiga,  Katarzyna, Patryczek T³omak

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi,
zakonnika, we wtorek – wspomnienie œw. Paulina z Noli, biskupa, w czwartek –Uroczy-
stoœæ Narodzenia œw. Jana Chrzciciela, w sobotê – wspomnienie œw. Zygmunta Goraz-
dowskiego, prezbitera.

ki formacji przenika ka¿d¹
chwilê dnia i ka¿de spotka-
nie z drugim cz³owiekiem,
dziêki niej potrafimy z mi-
³oœci¹ wykonywaæ ka¿d¹

pracê i cierpliwie znosiæ urazy i zniewagi
ofiaruj¹c swoje wewnêtrzne cierpienie
Bogu i przebaczaæ ludziom.

Szko³a Jana Paw³a II by³a równie¿ drog¹
odkrywania w³asnych talentów i charyzma-
tów. To nie by³o ³atwym zadaniem do za-
akceptowania i realizacji a tym bardziej do
dzia³ania w kierunku odkrytego talentu.
W tym czasie pomaga³ nam cytat „Jako do-
brzy szafarze ró¿norakiej ³aski Bo¿ej s³u¿-
cie sobie nawzajem takim darem, jaki ka¿-
dy otrzyma³” (1 P 4, 10) Owocem tego
kszta³cenia duchowego w nas by³o to i¿
ponad 20 osób zdecydowa³o siê prosiæ
Koœció³ o b³ogos³awieñstwo do wybranej
przez siebie jednej z pos³ug: czynu, s³owa
i modlitwy lub œpiewu. Takie b³ogos³a-
wieñstwo otrzymali oni z r¹k ks. dr Stani-
s³awa Szczepañca w Zes³anie Ducha Œwiê-
tego. To by³o wyj¹tkowe Zes³anie Ducha

Œwiêtego, które na d³u-
go pozostanie w naszej
pamiêci.

Drugim owocem for-
macji szko³y modlitwy
by³a decyzja kilku osób o wst¹pieniu do
wspólnoty ewangelizacyjnej „totus Tuus”
której zasady ¿ycia zatwierdzi³ kard. Sta-
nis³aw Dziwisz a obrzêdu przyjêcia do
wspólnoty dokona³ w Uroczystoœæ Trójcy
Przenajœwiêtszej  ks. Infu³at Jakub Gil.

Ufamy i¿ za spraw¹ Boga Trójjedynego
pod opiek¹ Matki Najœwiêtszej i przy wsta-
wiennictwie Jana Paw³a II bêdziemy od-
wa¿nie i wytrwale: d¹¿yæ do tego aby sta-
waæ siê lepszymi, wci¹¿ czyniæ nasz¹ mo-
dlitwê bardziej dojrza³¹, z mi³oœci¹ i po-
œwiêceniem wype³niaæ powierzone nam
zadania szczególnie te do których otrzyma-
liœmy b³ogos³awieñstwo Koœcio³a.

Czytelników parafialnego biuletynu „Ba-
zylika”  prosimy o modlitwê w intencji
absolwentów formacji szko³y modlitwy
Jana Paw³a II i cz³onków wspólnoty ewan-
gelizacyjnej „totus Tuus”, aby Wola Bo¿a
wype³ni³a siê w naszym ¿yciu.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Dorota B¹k
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 Oto s³owo Pañskie
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

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

Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie,
niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA ZACHARIASZA:
Za 12, 10-11

EWANGELIA:  £k 9, 18-24

Ga 3, 26-29

Gdy Jezus modli³ siê na osobnoœci, a byli
z Nim uczniowie, zwróci³ siê do nich
z zapytaniem: „Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³u-
my?”.Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzci-
ciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówi¹,
¿e któryœ z dawnych proroków zmartwych-
wsta³”.Zapyta³ ich: „A wy za kogo Mnie
uwa¿acie?”. Piotr odpowiedzia³: „Za Me-
sjasza.Bo¿ego”. Wtedy surowo im przyka-
za³ i napomnia³ ich, ¿eby nikomu o tym
nie mówili. I doda³: „Syn Cz³owieczy musi

wiele wycierpieæ: bêdzie odrzucony przez
starszych, arcykap³anów i uczonych w Pi-
œmie; bêdzie zabity, a trzeciego dnia zmar-
twychwstanie” .

Potem mówi³ do wszystkich: „Jeœli kto
chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech co dnia weŸmie swój krzy¿
i niech Mnie naœladuje. Bo kto chce zacho-
waæ swoje ¿ycie, straci je, a kto straci swe
¿ycie z mego powodu, ten je zachowa”.

Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus
Gdy jako wspólnota Koœcio³a gromadzimy siê na ³amaniu chleba, razem ze œwiêtym Pio-

trem chcemy wyznaæ nasz¹ wiarê, ¿e Chrystus jest oczekiwanym Mesjaszem i to On nas
gromadzi w jedn¹ rodzinê. Eucharystia, któr¹ sprawujemy, jest dziêkczynieniem Bogu za
nasze zbawienie, dokonane w Jezusie Chrystusie.

Tym, co czyni nasz krzy¿ ciê¿kim w dŸwiganiu, nie jest rodzaj i forma cierpienia, ale
nasza niezdolnoœæ przyjêcia trudu. Jaki jest nasz krzy¿ w tym momencie? Najlepszy, jaki
mo¿emy mieæ. Jest zrobiony specjalnie dla nas, na nasze si³y i wytrzyma³oœæ. Niech Eucha-
rystia, któr¹ sprawowaliœmy, umocni nas w dŸwiganiu naszego krzy¿a. Hlondianum

12. Niedziela Zwyk³a - 20 czerwca 2010r.
1. W œrodê na nowennie do Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy siê za tych, którzy odpoczywaj¹
na wakacjach i urlopach, a tak¿e za ciê¿ko
pracuj¹cych w ró¿nych zak³adach pracy,
jak i na roli.

2. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, aby na
zakoñczenie roku szkolnego przyst¹pi³y do
spowiedzi i komunii œw. SpowiedŸ bêdzie
w œrodê i czwartek od godz. 17.00 do

18.30. Pracownikom wadowickiego szkol-
nictwa, oraz rodzicom, dzieciom i m³odzie-
¿y ¿yczymy zas³u¿onego wypoczynku wa-
kacyjnego.

3. W œrodê na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy siê za nauczycieli i dzieci
koñcz¹cych rok szkolny.

4. W czwartek na godz. 17.00 zaprasza-
my Honorow¹ Stra¿ Serca Bo¿ego.

5. W pi¹tek koñczymy rok szkolny. Niech

Inspiracj¹ do tworzenia formalnych struk-
tur zrzeszaj¹cych œwieckich katolików by³a
uroczysta promocja Karty Praw Rodziny
Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wska-
zanie, by wspieraæ rodzinê w wype³nianiu
jej zadañ okreœlonych w nauce Koœcio³a
(szczególnie w „Humanae vitae”). Zadania
jakie stawiaj¹ sobie stowarzyszenia to:
„umacnianie instytucji ma³¿eñstwa, kszta³-
towanie warunków sprzyjaj¹cych zaspoka-
janiu potrzeb rodziny oraz w³aœciwemu
wype³nianiu jej misji wobec spo³eczeñstwa,
wcielanie nauki Koœcio³a Katolickiego
w ¿ycie rodzin i spo³eczeñstwa”. Dzia³al-
noœæ stowarzyszeñ realizuje siê w dwóch
g³ównych nurtach: pracy formacyjnej - nie-
ustannego samokszta³cenia poprzez pog³ê-
bianie nauki Koœcio³a, dyskusje, sympozja,
spotkania z kompetentnymi osobami, ana-
lizowanie dokumentów Koœcio³a Katolic-
kiego oraz aktywnym uczestnictwie w ¿yciu
spo³ecznym i gospodarczym, przede wszyst-
kim na terenie dzia³ania danego stowarzy-
szenia, a tak¿e poprzez federacjê na terenie
ca³ej Polski. Parafialne Ko³a SRK s¹ pod-
stawowymi jednostkami  tworz¹cymi Die-
cezjalne Stowarzyszenie Rodzin. To w Ko³a
Parafialne „przekuwaj¹” idee w czyn: pro-

wadz¹ parafialne domy kultury, katolickie
przedszkola, szko³y, œwietlice - tak¿e dla
dzieci niepe³nosprawnych, poradnie rodzin-
ne wraz z nauczaniem metod naturalnego
planowania rodziny, pomagaj¹ rodzinom
w trudnej sytuacji, organizuj¹ tematyczne
spotkania, sympozja dla pog³êbienia wiary
i wiedzy swoich cz³onków, zabieraj¹ pu-
blicznie g³os w rozmaitych sprawach doty-
cz¹cych ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego,
wychowania m³odego pokolenia itd., do-
magaj¹c siê respektowania katolickiego sys-
temu wartoœci. Cz³onkowie Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich w³¹czaj¹ siê aktyw-
nie w organizowanie ¿ycia spo³ecznego,
kandyduj¹ w wyborach do struktur samo-
rz¹dowych i parlamentarnych. Dla pe³nej
i skutecznej realizacji wspomnianych wy-
¿ej zadañ i celów statutowych w roku 1993
stowarzyszenia utworzy³y Polsk¹ Federa-
cjê Stowarzyszeñ Rodzin Katolickich.
G³ównym jej zadaniem jest reprezentowa-
nie rodzin katolickich wobec instytucji ¿ycia
politycznego, spo³ecznego i gospodarcze-
go, a tak¿e wystêpowanie do w³aœciwych
organów z propozycjami uregulowañ praw-
nych z dziedzin, które s¹ obszarem pracy
stowarzyszeñ. (Wiêcej na stronie interne-
towej: http://www.srk.opoka.org.pl/ )

Szko³a Modlitwy Jana Paw³a II i jej owoce
W uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiête-

go, uczestnicy formacji „szko³y modlitwy
Jana Paw³a II-totus Tuus” w naszej parafii
zakoñczyli trzy i pó³ letni trud formacyjny.
W ci¹gu tych lat korzystali z pomocy na-
ukowych redagowanych dla nich w Cen-
trum Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê”
w Krakowie i opartych na Ewangelii oraz
nauczaniu Papie¿a Polaka, starali siê byæ
lepszymi dla œwiata i ludzi, uczyli siê zno-

siæ z mi³oœci¹ do Boga wszystko co spoty-
ka ich w ¿yciu. By³o to równie¿ wielkie
poznawanie tego jak Jan Pawe³ II budowa³
swoje „totus Tuus” i jak wg tego motta ¿y³
na co dzieñ. Nie ³atwa to droga ale mi³oœæ
do Papie¿a wszechczasów pomaga nam
naœladowaæ go i wytrwale d¹¿yæ do polep-
szenia swego ¿ycia i modlitwy, która dziê-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 25 czerwca
    6.00

    7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
    7.30 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
    8.00 Œp. Edward, Anna, Irena Burzej
  12.00 Œp. Marek Mleczko, Helena Stanek
  18.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ

Œp. Józefa Witek

Sobota 26 czerwca
    6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla W³adys³awy
    7.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
    8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Krystyna Skoczylas Gawe³ - 5 r. œm.
  18.00 Œp. Tomasz Lisko

Œp. Antonina, Janina i Jan Dêbscy

Niedziela 27 czerwca
   6.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
   7.30 Œp. Rozalia Stanek

Sp. Józef Gracjasz - 3 r. œm.
   9.00 Œp. Jan i Janina B¹k
  10.30 Œp. Maria Guzdek - 4 r. œm. oraz  jej dzieci
  12.00

  13.15 Œp. Franciszek P³awny - 13 r. œm.
Œp. W³adys³awa i Jan

  19.00 Œp. W³adys³awa i Izydor Pawlik

Czwartek 24 czerwca
    6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
    7.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
    7.30 Œp. Józefa Witek
    8.00 Œp. Janina Wac³awska
  12.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  18.00 Œp. Jan Migda³ek, Jan i Franciszka

Œp. Jan

Poniedzia³ek  21 czerwca
   6.00 Œp. Józefa Witek
   7.00 Œp. Kazimiera Laskowska - 17 r. œm

Sp. Jacek
   7.30 Œp. W³adys³aw Bojêœ
   8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Alojzy i Genowefa Ficek, Emilia Wac³aw
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Œp. Franciszek Ziêba

Wtorek  22 czerwca
   6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   7.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
   7.30 Œp. Karolina, Rozalia, Józef Targosz
   8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  18.00 Œp. Wanda Ficek

Œp. Edward Dobisz z rodzicami
Œp. Jan, Paulina Komendera
Sp. Józefa Witek

Œroda 23 czerwca
    6.00 Œp. Jenej Lubosz, Tadeusz WoŸnica, Józef i Maria Wêgrzyn
    7.00 Œp. Józefa Witek
    7.30 W 50 r. œlubu, o zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ireny i Józefa Cabak
    8.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  12.00 Œp. Jan i Wanda
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. W³adys³awa i Feliks Klaczak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Eugenia i Aleksander Bakunowicz
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Sp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Janina i Franciszek Zem³a z dzieæmi

W Jakubowej studni dudni

(ci¹g dalszy na str. 4)

W naszych czasach w sposób niewyobra-
¿alny zaznaczy³ siê postêp komunikacji.
Ogromn¹ przestrzeñ mo¿na pokonaæ samo-
lotem w ci¹gu niewielkiego czasu. Œrodki
spo³ecznego przekazu w sposób perfekcyj-
ny i natychmiastowy przekazuj¹ wiadomo-
œci z odleg³ych zak¹tków œwiata. Poczt¹
elektroniczn¹ mo¿na po³¹czyæ siê z u¿yt-
kownikiem w kilka sekund. Jak¿e œwiat siê
skurczy³. W tej dziedzinie nast¹pi³a praw-
dziwa rewolucja. W tym niezwyk³ym zbli-
¿eniu ró¿nych wiadomoœci – paradoksem
staje siê, i¿ droga do Boga, a tak¿e do dru-
giego cz³owieka niepomiernie siê wyd³u-
¿y³a. Choæ tyle mówi siê o dialogu, to ra-
czej ma³o z niego korzystamy w stosunku
do Boga, a zdarza siê te¿ jego wielki defi-
cyt w ma³¿eñstwie, rodzinach i s¹siedztwie.

Przed kilku tygodniami wstrz¹snê³y nami
telewizyjne obrazy tragedii powodziowych
w ró¿nych czêœciach Polski. Realizowane
zbiórki przez instytucje po raz kolejny udo-
wodni³y, jak bardzo jesteœmy ofiarni i wra¿-
liwi na biedê ludzk¹. Przecie¿ wystarczy
przypomnieæ, ¿e przy naszej bazylice ty-
dzieñ po tygodniu, w maju i czerwcu,
oprócz sk³adek na mszach œw. by³y rów-
nie¿ zbiórki przy koœciele. W jedn¹ nie-

dziele zbierano na budowê koœcio³a we
Lwowie. W kolejn¹ na katedrê w Odessie.
Nastêpnie na ofiary powodzi. PóŸniej na
biedne rodziny naszej parafii. Zbiórki przy
koœciele, zw³aszcza na powodzian, by³y bar-
dzo obfite. Przypomnijmy sobie, ¿e przy
bazylice zebrano prawie 17 tys. z³. Pieni¹-
dze te przekaza³em na konto Caritas Archi-
diecezji Krakowskiej. Jeœli mówi siê i pi-
sze, ¿e Caritas jest instytucj¹ koœcieln¹, któ-
ra budzi wielkie zaufanie, bo s³u¿y auten-
tycznej biedzie, to trzeba koniecznie pod-
kreœliæ, ¿e koœcielna organizacja nie mia³a-
by pieniêdzy, gdyby parafianie ich nie sk³a-
dali na okreœlony cel.

W naszej parafii powódŸ zala³a piwnice
w wielu domach i blokach. Kiedy rozma-
wia³em z ich w³aœcicielami, to s³ysza³em
odpowiedŸ, ¿e nasze zniszczenie jest niczym
w porównaniu z tymi katastrofalnymi skut-
kami powodzi, które ogl¹daliœmy w tele-
wizji. Najbardziej poszkodowanych by³o
kilka rodzin na ulicach Zaskawia. Gdy ich
odwiedzi³em, proponuj¹c im okreœlone
ofiary pieniê¿ne, to spotyka³em siê z wielk¹
wdziêcznoœci¹, a jednoczeœnie z du¿ym za-

to bêdzie dzieñ dziêkczynienia za tegorocz-
ne kszta³cenie. Najlepiej wyrazimy tê po-
stawê przez uczestnictwo we Mszy Œw. na
zakoñczenie roku szkolnego. Nauczycie-
lom, dzieciom i m³odzie¿y po ciê¿kiej, edu-
kacyjnej pracy ¿yczymy zas³u¿onego wy-
poczynku. W tym dniu pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 15 z³.

6. W niedzielê 27 czerwca jest Uroczy-
stoœæ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Jest
to dzieñ odpustu parafialnego. Mszê œw.

o godz. 12.00 odprawi ks. proboszcz
z Choczni, ks. kanonik Zbigniew Bizoñ.
Starszych i chorych zapraszamy na mszê
œw. o godz. 13.15.

7. W ci¹gu wakacji w zwyk³e dni odpra-
wiamy mszê œw. o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
12.00, 18.00. Dla dzieci organizujemy
w ka¿dy czwartek tzw. wspólne wêdrowa-
nie. Pierwsze jest 01 lipca. Prosimy o zain-
teresowanie. Plan czwartkowych spotkañ
wywieszony jest w gablotach.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

¿enowaniem. Choæ w niektórych rodzinach
mieszkañcy musieli zrywaæ pod³ogi, bo
woda wesz³a do pokoi, to jednak nie tragi-
zowali. Z du¿¹ ufnoœci¹ patrzyli w przy-
sz³oœæ. Mówili; „Mamy zdrowie i pracê,
a tak¿e pomoc rodzinn¹, to tê szkodê na-
prawimy”. Odwiedzaj¹c te rodziny dziê-
kowa³em Bogu za ich godn¹ postawê.

W czasie niszczycielskiej powodzi, czy
te¿ innych nieszczêœæ, zauwa¿y³em, ¿e brak
nam jest w takich chwilach odniesienia siê
do Boga. Wydaje mi siê, ¿e za du¿¹ ufnoœæ
pok³adamy w ludziach, a ma³o spodziewa-
my siê po Bogu. Z du¿¹ satysfakcj¹ s³u-
cha³em, jak pewien mieszkaniec Jaros³a-
wia, miasteczka le¿¹cego ko³o Rzeszowa,
mówi³ mi, ¿e tam ludzie w dniach szalej¹-
cej powodzi bardziej nape³niali koœció³,
niŸli w inne dni. U nas w Wadowicach tego
nie ma. Chcê jeszcze raz powtórzyæ, ¿e
w³aœciwa postawa cz³owieka wierz¹cego
podczas zagro¿eñ ró¿nych ¿ywio³ów jest
szukanie ratunku u Boga i u ludzi. Rów-

nie¿ dostrzeg³em, ¿e kiedy powódŸ siê skoñ-
czy³a, to wychwalaliœmy pod niebiosa stra-
¿aków i inne s³u¿by, natomiast nie mieli-
œmy odwagi by, przebiæ niebiosa i dziêko-
waæ Bogu. W Wadowicach mówiliœmy, ¿e
zapora w Œwinnej Porêbie uratowa³a nas –
i to by³a prawda. Lecz cz³owiek wierz¹cy
powinien kszta³towaæ w sobie postawê, któ-
ra siê wyra¿a wdziêcznoœci¹ wobec Boga,
bo on w swojej opatrznoœci kieruje naszy-
mi losami.

Skoñczy³ siê Rok Kap³añski. Pragnê pod-
kreœliæ tylko jedn¹ cechê dobr¹, które czy-
ni¹ kap³ani. Gdyby oni nie prowadzili piel-
grzymek do Wadowic, to miasto nasze by-
³oby g³uche. To dziêki ich wielkiej mi³oœci
do Ojca Œwiêtego, któr¹ pragn¹ wszczepiæ
w swoich uczniów i parafian – miasto uro-
dzenia Ojca Œwiêtego rozbrzmiewa rado-
snymi g³osami tysi¹ca pielgrzymów. Wy-
ra¿am tym kap³anom, z bliska i daleka,
ogromn¹ wdziêcznoœæ, za przyprowadzanie
ludzi do miejsca, gdzie urodzenia Ojca
Œwiêtego, Jana Paw³a II.

29 maja 2010 o godz. 7.00 w wyznaczo-
nym miejscu zbiera siê grupa pielgrzymów,
mamy jechaæ do Kowañca, a stamt¹d wê-
drowaæ na Turbacz. Podje¿d¿a autokar,
wsiadamy i rodz¹ siê w¹tpliwoœci, czy re-
alizujemy plan pielgrzymki, czy zmienia-
my trasê. Po dyskusji, ale nie burzliwej,
decydujemy siê na zmianê, powêdrujemy
na Rusinow¹ Polanê. Ks. Infu³at Jakub Gil
rozpoczyna modlitwê, potem œpiew. Dro-
ga szybko mija. Zatrzymujemy siê na Po-
lanie G³odówka (1158m), s³ynie ona z zna-
komitej panoramy Tatr, od Hawrania, po
Tatry Zachodnie. Zobaczyliœmy tylko frag-
mencik tej panoramy, resztê na kupionych

Pielgrzymka w góry
od górala widokówkach. Jedziemy w stro-
nê Wierchu Poroñca, st¹d zielonym szla-
kiem na Rusinow¹. Wiosna przywêdrowa-
³a tu póŸniej. Ca³ymi kêpami kwitn¹ z³oci-
ste kaczeñce, niebieskie leœne fio³ki. Po
godzinie i 20 minutach jesteœmy na Rusi-
nowej Polanie (1180-1300). Dziœ nie mamy
szczêœcia, aby podziwiaæ Tatry, we mgle
majacz¹ tylko zarysy. Siadamy na ³awach,
odpoczywamy, posilamy siê. Zagl¹damy do
bacówki, kupujemy œwie¿e oscypki, bundz.
Schodzimy do sanktuarium Królowej Tatr
– nazwanej przez górali Matk¹ Bosk¹ Ja-
worzyñsk¹. Wœród szumi¹cych œwierko-
wych borów, na Wiktorówkach, w pobli¿u
Rusinowej Polany, ma³ej pasterce z Gro-
nia, Marysi Murzañskiej, w 1860r. ukaza³a

siê w ga³êziach smreka Matka Boska. Mia³a
jej pomóc w odnalezieniu zagubionych
owiec, a przede wszystkim wzywaæ ludzi
do pokuty i wyznania win. Z czasem
w tym miejscu wyros³a kaplica, gdzie Ma-
ryjê czci siê pod postaci¹ ma³ej, drewnia-
nej figurki. Obecna kaplica wzniesiona jest
na granitowej podmurówce, z trzech stron
otaczaj¹ podcienie – kru¿ganki, zwane so-
botami. Zdobi¹ je arkady, z piêkn¹ gó-
ralsk¹ snycerk¹. Lipowa figurka Matki
Bo¿ej Jaworzyñskiej zajmuje miejsce na
o³tarzu sanktuarium, który zdobi¹ góral-
skie wzory. W 1957 r. utworzono tu tury-
styczny oœrodek duszpasterski, opiekuj¹ siê
nim dominikanie, co oficjalnie potwierdzi³
w 1975 r. Karol Wojty³a. Kaplica Matki
Bo¿ej i Rusinowa Polana by³y Jego ulu-
bionymi miejscami. Bywa³ tu wielokrot-
nie jako student i biskup krakowski. Ostatni
raz by³ tu 6 stycznia 1978r. Piêknie o wê-
drówkach Karola Wojty³y opowiada³ nam
ks. Infu³at. Podzieli³ siê te¿ swoimi wspo-
mnieniami, kiedy by³ wikarym w Zako-
panem i wêdrowa³ w to miejsce z grup¹
m³odzie¿y na pasterkê i w noc sylwestrow¹.
Uczestnictwo we mszy œw. odprawianej
przez naszego duchowego przewodnika
by³o du¿ym prze¿yciem.

Królowo Jaworzyñska
Naszych gór, naszych hal, naszych serc.

Przyjm ho³d Tatrzañska Pani
Od wiernych Twych poddanych,

Co dziœ do stóp Twoich garn¹ siê.

Przy sanktuarium zobaczyliœmy te¿ sym-
boliczny cmentarz. Na przytwierdzonych do
muru tablicach z br¹zu wypisano nazwiska
tych, którzy w górach zginêli, albo góry
kochali. Z Wiktorówek schodzimy do Za-
zadnej, jedziemy w stronê Zakopanego,
zatrzymujemy siê przy kaplicy na Jaszczu-
rówce zbudowanej w latach 1905 – 07 wg
projektu Witkiewicza. Sanktuarium Matki
Bo¿ej Fatimskiej na Krzeptówkach nazy-
wane Fatim¹ Zakopiañsk¹, to kolejny punkt
naszej pielgrzymki. O godz. 15.00 w ka-
plicy Niepokalanego Serca Maryi (nazywa-
nej star¹) przed Najœwiêtszym Sakramen-
tem odmawiamy koronkê do Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. To w tej kaplicy od dnia zamachu
na Papie¿a przez 100 dni trwa³y nieustaj¹-
ce modlitwy w intencji ocalenia Ojca Œwiê-
tego. Znajduje siê tu cudowna figurka Ma-
ryi, w 1961r. kardyna³ Stefan Wyszyñski
dosta³ j¹ od biskupa Fatimy i ofiarowa³ pal-
lotynom na Krzeptówkach. W 1987r. Jan
Pawe³ II ukoronowa³ j¹ w Rzymie.

Zakopane ¿egna nas ulewnym deszczem.
Myœlê, ¿e chocia¿ zmieniliœmy trasê piel-
grzymki, wszyscy wracali zadowoleni.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi za kolejn¹ udan¹
pielgrzymkê. Na koniec przytoczê fragment
Piosenki Szlaków Papieskich –

Mówi³eœ w górach bli¿ej do Boga,
Wiêc tam wêdrujemy, by gdzieœ na szczycie

OdnaleŸæ w duszy, to czego nie ma
W zmêczonych miastach, gdzie pêdzi ¿ycie.

Maria Zadora

Rodzina Domowym Koœcio³em
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

W roku 1989 na terenie ca³ej Polski, na
fali przemian politycznych, w kolejnych
diecezjach zaczê³y powstawaæ Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich, które w roku
1993 utworzy³y Polsk¹ Federacjê Stowa-
rzyszeñ Rodzin Katolickich. Wszystkie sto-

warzyszenia i federacja s¹ rejestrowane we
w³aœciwych sobie zasadach na podstawie
ustawy o stowarzyszeniach. Zosta³y one
uznane przez Ksiê¿y Biskupów - Ordyna-
riuszy danych diecezji i maj¹ Asystentów
Koœcielnych.


