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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 3 .  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Dziêkujemy Panu Bogu i Matce Najœwiêtszej, za to ¿e dala nam tak

wspania³ego wadowiczanina Jana Paw³a II. Wielki wadowiczanin by³,

jest i bêdzie przyk³adem dobroci, mi³oœci i przebaczenia i wzajemnego

zrozumienia innych. Modlimy siê wraz z ca³¹ rodzin¹ o szybk¹ beatyfika-

cjê naszego umi³owanego Jana Paw³a II.

Rodzina Zofii i Leszka Repich

Koniec roku szkolnego
Pocz¹tek wakacji

Wielu uczniów w pierw-
sze dni wakacji wyje¿d¿a na
obozy i kolnie. Niech rodzi-
ce zwracaj¹ uwagê nie tyl-

ko na to, gdzie, z kim i w jakich warun-
kach bêdzie przebywa³o ich dziecko, ale
równie¿ na to, czy w niedzielê bêdzie
mia³o mo¿liwoœæ uczestnictwa we mszy
œw. Gdy dziecko jest w domu – normal-
nie rodzice dbaj¹, ¿eby dziecko uczestni-
czy³o we mszy œw. Starsze dzieci i m³o-
dzie¿ pamiêtaj¹ o tym samym. Kiedy przy-
chodz¹ wakacje – niektórzy wykorzystuj¹

je równie¿ na dni wolne
od codziennej modlitwy
i niedzielnej mszy œw. Na zapytanie rodzi-
ców, czy na kolonii mo¿na iœæ na mszê œw.
w niedzielê, dzieci t³umacz¹: „Nikt nie
szed³, nikt z wychowawców nie organizo-
wa³ wyjœcia, a samemu iœæ nie wolno”.

Przypominamy, ¿e rodzice powinni daæ
dziecku wyje¿d¿aj¹cemu na kolonie i obo-
zy nastêpuj¹ce oœwiadczenie: „Proszê umo¿-
liwiæ mojemu dziecku…. uczestnictwo
w niedzielnej mszy œw. podczas wakacyj-
nego wypoczynku….. Podpis rodzica.”
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 Oto s³owo Pañskie

-7-

S ³ o w o  n a  n i e d z i e l ê
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APO-
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

Obok krzy¿a Jezusa sta³a Jego Matka
i uczeñ, którego mi³owa³.

Jezus rzek³ do ucznia: „Oto Matka twoja”.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
IZAJASZA:
Iz 7, 10-14 Panna porodzi Syna

EWANGELIA:  J 19, 25-27

Ap 12, 1.3-6a. 10ab Wielki znak ukaza³ siê na niebie

Nieustaj¹ca pomoc

W liturgii Koœcio³a oddajemy dziœ czeœæ
Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, pa-
tronce tych, którzy odczuwaj¹ szczegól-
nie potrzebê mi³oœci i opieki. Jest Ona
czczona na ca³ym œwiecie w swoim cu-
downym wizerunku, namalowanym
prawdopodobnie na Krecie w IX wieku.
Przywieziona do Rzymu ikona zosta³a
umieszczona w koœciele œwiêtego Mate-
usza. Po zdobyciu Rzymu przez wojska
napoleoñskie obraz zagin¹³. Po ponad pó³

Rodzina Domowym Koœcio³em
Equipes Notre-Dame (1)

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Ruch ten z racji czasu powstania jak
i wk³adu, jaki wniós³ w rozwój teologii ma³-
¿eñstwa i rodziny, zas³uguje na szczególn¹
uwagê. Ruch powsta³ we Francji w roku
1939 a jego nazwa t³umaczona na jêzyk
polski brzmi „Wspólnoty (Ekipy) Matki
Bo¿ej”. Ruch Equipes Notre-Dame
(E.N.D.)ma za swój cel pomagaæ ma³¿eñ-
stwom w d¹¿eniu do œwiêtoœci. Ani wiê-
cej, ani mniej” – takimi s³owami streœci³
jego zadanie wspó³za³o¿yciel ks. Henri Caf-
farel. Wspominaj¹c jego powstanie, mówi³:
„Id¹c do Ÿród³a, znajdziemy cztery m³ode
ma³¿eñstwa pe³ne gorliwoœci w swojej no-
wej mi³oœci. Bêd¹c œwiadomymi chrzeœci-
janami, nie chcia³y one prze¿ywaæ swojej
mi³oœci w oddzieleniu od wiary. Brak im
by³o mo¿e dok³adnego pogl¹du na naucza-
nie dotycz¹ce chrzeœcijañskiego ma³¿eñ-
stwa, tym niemniej nadzieja wype³nia³a ich
serca i intuicja zaprowadzi³a ich do ksiê-
dza z refleksj¹. „Niemo¿liwym jest, by Bóg
nie myœla³ dobrze o ludzkiej mi³oœci, która
wzbogaca nasze ¿ycie i daje nam tyle szczê-
œcia. Bóg musi postrzegaæ mi³oœæ ma³¿eñsk¹
jako coœ bardzo piêknego i wielkiego: chce-
my o tym wiedzieæ; Ojciec musi nam to
wyjaœniæ”. Kontynuowa³: „S³uchaj¹c ich
odgad³em z ³atwoœci¹, ¿e móg³bym ich za-
wieœæ, jeœli w odpowiedzi da³bym im tylko
oficjaln¹ definicjê moralnoœci. Nie by³em

jednak w tej materii wiele wiêcej zoriento-
wany od nich. Niemniej jednak mia³em
przekonanie, ¿e poniewa¿ mi³oœæ jest da-
rem Boga, a ma³¿eñstwo by³o instytucj¹ za-
mierzon¹ przez Niego, wiêc Boski zamys³
na mi³oœæ i ma³¿eñstwo musi nieœæ nieskoñ-
czenie wiêcej g³êbi ni¿ ci m³odzi mê¿czyŸ-
ni i kobiety mogli sobie wyobraziæ. Moja
odpowiedŸ brzmia³a: “Zacznijmy szukaæ
razem, po³¹czmy si³y i wyruszmy w od-
krywcz¹ podró¿”. „By³y to niezapomniane
chwile spotkañ. Panowa³a na nich taka
sama atmosfera podniecenia jakiej doœwiad-
cza siê o brzasku piêknego dnia, gdy wyru-
sza siê na wspinaczkê, by zdobyæ szczyt.
Ka¿dy z uczestników spotkañ wnosi³ to co
móg³ wnieœæ najlepszego. Ksi¹dz s³u¿y³
swoj¹ wiedz¹ na temat sakramentu ma³¿eñ-
stwa i doktryny chrzeœcijañskiej. Ma³¿eñ-
stwa mówi³y o doœwiadczeniach wiosny
swojej mi³oœci i ma³¿eñstwa. Nie mia³y ¿ad-
nych w¹tpliwoœci, ¿e aby znaleŸæ to czego
szuka³y, nie wolno by³o im ograniczyæ siê
tylko do poszukiwañ w sferze biologicz-
nej, psychologicznej czy socjologicznej.
Wiedzia³y, ¿e musz¹ wyjœæ poza aspekty
czysto prawne i moralne. Je¿eli ma³¿eñstwo
jest “wielk¹ tajemnic¹”, jak mówi³ Œwiêty
Pawe³, to w celu odkrycia tego skarbu Bo-
¿ego trzeba na niego spojrzeæ oczyma wia-
ry. I tak te¿ by³o. Te spotkania przebiega³y
w atmosferze ¿ywej wiary, pe³nej poszuki-
wañ i entuzjazmu”. Cdn.

wieku odnalaz³ go redemptorysta ojciec
Micha³ Marchi. W 1865 roku papie¿
Pius IX powierzy³ cudowny wizerunek
redemptorystom w Rzymie, mówi¹c:
„Sprawcie, aby ten obraz poznano na ca-
³ym œwiecie i aby siê w nim rozmi³owa-
no”. I tak siê sta³o. 23 czerwca 1867 roku
nast¹pi³a uroczysta koronacja Obrazu
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.

W naszej bazylice Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II ukochany obraz ukoronowa³
16 czerwca 1999r.

Agenda

Obok krzy¿a Jezusa sta³y: Matka Jego i siostra Matki Jego, ¿ona Kleofasa,
i Maria Magdalena. Kiedy wiêc Jezus ujrza³ Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia,
którego mi³owa³, rzek³ do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Nastêpnie rzek³ do
ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie.

Bóg zap³aæ

W dniu 13 czerwca w przykoœcielnej zbiórce na pomoc dla biednych rodzin z naszej
parafii zebrano ogó³em 4.169,30 z³otych, w tym 1,5 Euro. Wszystkim ofiarodawcom
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ!

Stanis³awa Bando³a

Œp. Czes³aw Bielec, ur. 1953r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Anna Szczur, ur. 1925r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Marian Ma³ysa, ur. 1948r., zam. M. Wadowity

Œp. Marianna Adamczyk, ur. 1934r., zam. ul. Mickiewicza

Œp. Anna Æwiêka³a, ur. 1925r., zam. ul. Zatorska

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszeszli do wiecznoœci:

Pogrzeb

Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:
13. Niedziela Zwyk³a -  27 czerwca 2010r.

Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy – odpust parafialny

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 2 lipca
    6.00 Œp. Janina
    7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
    8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za grzechy œwiata
  12.00 Œp. Maria Ziaja oraz za zmar³ych braci i siostry
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks. Krzysztofa w 17 r. œwiêceñ
kap³añskich od grupy pielgrzymuj¹cej do Czêstochowy

   20.00 Œp. Jan Pawe³ II

Sobota 3 lipca
    6.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
    7.00 Dziêkczynna o b³og. Bo¿e dla Marii,

Tadeusza w 39 r. œlubu oraz dla rodziny
    8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko Niepokalanemu

Sercu Maryi oraz o b³og. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
  12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI, o rych³¹

beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, za Duchowieñ
stwo, Ojczyznê, Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jerzy Nowak

Niedziela 4 lipca
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 Œp. Zofia i Stefan Tatar, córka Halina,

syn Józef i zmarli z rodziny
Sp. Roman Rosenstrauch

   9.00 Œp. Janina Gonet
  10.30 Dziêkczynno b³agalna w 20 r. œlubu

Marceliny i Jacka Spisak
  12.00 Œp. Zygmunt Krêcioch - 10 r. œm.
  13.15 Chrzty
  19.00 Œp. Tadeusz Szczur - 1 r. œm.

Czwartek 1 lipca
    6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
    7.00 Œp. Tadeusz Czuba
    8.00 Œp. Wies³aw Fila
  12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  18.00 Œp. Wac³aw Kaszlej - 20 r. œm.

O zdrowie i si³y w chorobie dla Paw³a

Poniedzia³ek  28 czerwca
   6.00 Œp. Rozalia i Petronela
   7.00 Œp. Antoni Nowak
   8.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  12.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Wtorek  29 czerwca
   6.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
   7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks. Paw³a w dniu imienin
  10.00 Œp. Maria Góra - 1 r. œm.
  12.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
  16.00 Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 3 r.œm.
  18.00 Œp. Piotr Zychowicz

Œp. Piotr Rataj

Œroda 30 czerwca
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 Œp. W³adys³aw Bojêœ
    8.00 Œp. Jan i Marta ̄ arów
  12.00 Œp. Emilia i Czes³aw Pawlik oraz ich rodzice
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Eugenia i Aleksander Bakunowicz
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

1. Dziœ w uroczystoœæ Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy starszych i chorych za-
praszamy na mszê œw. o godz. 13.15.

2. We wtorek w dzieñ Œw. Piotra i Paw-
³a odprawiamy Mszê Œw. o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
W naszej bazylice mo¿na uzyskaæ od-
pust zupe³ny.

3. 1 lipca 2010 r. w pierwszy „Radosny
czwartek” jedziemy do Czêstochowy.
Wyjazd o godz. 8.00 z pl. Koœciuszki.
Koszt wycieczki 5 z³. Przy zapisie nale-
¿y podaæ nazwisko i imiê, adres, PESEL.
Wycieczka tylko dla dzieci z Wadowic
i Gminy Wadowice.

4. W pi¹tek 2 lipca mija kolejny mie-
si¹c od œmierci Najwiêkszego Wadowi-
czanina Jana Paw³a II. Zapraszamy na
Mszê Œw. o godz. 20.00, któr¹ bêdzie
celebrowa³ ksi¹dz dziekan z Sieprawia
– ks. Piotr Kluska. Wraz z nim bêdzie
specjalny zespó³ teatralny.

5. W tym tygodniu jest pierwszy
czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza
sobota miesi¹ca. W pierwszy pi¹tek
przyjmiemy Komuniê Œw. wynagradza-
j¹c¹. Wiêksza iloœæ kap³anów spowia-
da rano od 6.00-8.30 oraz 16.00-18.30.
W tym dniu Msza œw. jest tak¿e o godz.
16.30. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej ad-
opcji dzieci, jak równie¿ Wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu
nawiedzamy chorych z œwiêtymi sa-
kramentami.

6. W przysz³¹ niedzielê sk³adka na budowê
organów. Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.

7. W niedziele wakacyjne odprawiamy
Nieszpory o godz. 18.30.

8. Codziennie na mszach œw. modlimy siê
o szczêœliwe prze¿ycie kolonii i obozów,
jak równie¿ i urlopów. Zechciejmy pod-
czas dni wolnych od pracy tym bardziej
przybli¿yæ siê do Boga i cz³owieka, a tak-
¿e do przyrody. Przypominamy dzieciom,
m³odzie¿y i doros³ym o obowi¹zku uczest-
nictwa w niedzielnej mszy œw., o codzien-
nej modlitwie, o æwiczeniu siê w pobo¿-
noœci. Uczulamy dzieci i m³odzie¿ na nie-
bezpieczeñstwa gro¿¹ce ich zdrowiu
i ¿yciu. Przypominamy o unikaniu niebez-
piecznych kontaktów. Dzia³aj¹ ró¿ne z³e
grupy, które mog¹ zniszczyæ morale m³o-
dego cz³owieka, albo jego wiarê.

9. XXV Piesza Pielgrzymka z Wadowic
na Jasn¹ Górê wyruszy 14 lipca 2010 roku
o godz. 7.00 od Bazyliki NMP w Wado-
wicach. Zapisujemy w Domu Katolickim
od 5 – 12 lipca w godzinach 18.00 – 19.00.

10. W sobotê 17 lipca zapraszamy na piel-
grzymkê do Miechowa przez Kraków-
sanktuarium œw. Brata Alberta,  wyjazd
o godz. 7.00  – koszt 30 z³.

11. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek – wspomnienie sw. Ireneusza, biskupa
i mêczennika, we wtorek – uroczystoœæ
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a,
w œrodê – wspomnienie Œwiêtych Pierw-
szych Mêczenników Œwiêtego Koœcio³a
Rzymskiego, w czwartek – wspomnienie
œw. Ottona, biskupa, w sobotê – œwiêto
œw. Tomasza Aposto³a.
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ks. Infu³at

Dudni woda w Jakubowej studni
Od wielu ju¿ lat w Wadowicach czcimy

urodziny Jana Paw³a II. Tak by³o za Jego
¿ycia i równie¿ po Jego œmierci. W dzieñ
18 maja, ju¿ od 10 lat Wadowice do po³u-
dnia wype³niaj¹ siê m³odzie¿¹, a popo³u-
dniu orkiestrami stra¿ackimi. Na przestrze-
ni ostatniej dekady czêsto w tym dniu by-
wa³o do 4 000 m³odzie¿y ze szkó³ Jana Paw-
³a II, a tak¿e do 100 orkiestr stra¿ackich.
Wadowice œci¹ga³y m³odych i starszych
z ro¿nych stron Polski. Fenomenem tego
dnia i miejsca by³ pe³ny Rynek, który nosi
imiê Jana Paw³a II.

W tym roku powódŸ przekreœli³a uroczy-
stoœæ urodzinow¹ wielkiego Wadowiczanina.
Trzeba by³o przesy³aæ poczt¹ elektroniczn¹
odwo³anie tak do szkó³ jak i do stra¿nic.
Myœla³em sobie jak ³atwo dziêki poczcie elek-
tronicznej przekazaæ szybko wiadomoœci.
Jeszcze kilka lat temu trzeba by³oby przez
d³ugi czas telefonowaæ. To by³ du¿y koszt
i d³ugi czas. Teraz w kilka minut mo¿na za-
wiadomiæ bardzo wielu i odleg³ych adresa-
tów. Jak¿e trzeba Boga wielbiæ za ogromne
pok³ady wynalazczoœci, które rozum ludzki
wci¹¿ odkrywa i udoskonala. Jestem pod
wra¿eniem jak wspó³czesny wielki œwiat sta³
siê bardzo ma³y – wiosk¹ globaln¹.

Orkiestr stra¿ackich mia³o byæ 18 maja
w Wadowicach prawie 100. Na skutek akcji
ratunkowej przyby³o ich w niedziele 30 maja
niespe³na 50. Mszy œwiêtej koncelebrowa-
nej mia³ przewodniczyæ ks. kard. Stanis³aw
Dziwisz – w zastêpstwie by³ ks. bp Tadeusz
Pieronek. To niedzielne majowe popo³udnie
równie¿ nie rozpieszcza³o uczestników gra-
nia i s³uchania. Czêsto przelewa³o. Na szczê-
œcie by³o w tym dniu dosyæ ciep³o. Jestem
z najwiêkszym uznaniem dla Pana Józefa
Cholewki z Choczni, ¿e ma taki talent
w organizowaniu imprezy, która nosi nazwê:

„Orkiestry Stra¿ackie w ho³dzie Janowi Paw-
³owi II”. Ile¿ to trzeba choæby jedzenia, ¿eby
wykarmiæ tak¹ rzeszê samych mê¿czyzn, nie
mówi¹c o kobietach i dzieciach. To wci¹¿
powtarza siê ewangeliczna scena o cudow-
nym rozmno¿eniu chleba. Nasza wdziêcz-
noœæ jest wielka dla organizatorów i uczest-
ników sk³adanego ho³du najwa¿niejszemu
Wadowiczaninowi.

Szkó³ nosz¹cych imiê Jana Paw³a II jest
w Polsce i œwiecie prawie 1,5 tysi¹ca. Jest
to potê¿na armia. Nadanie tego patrona okre-
œlonej szkole dzieje siê tylko za aprobat¹
Kurii biskupiej. Nie mo¿e to byæ samowola
spo³ecznoœci szkolnej. Wielki Papie¿ Jan
Pawe³ II jest wymagaj¹cym patronem –
konieczne jest by szko³a nosz¹ca Jego imiê
nieustannie podnosi³a poprzeczkê wymagañ,
w dziedzinie pedagogicznej i wychowaw-
czej. W œrodê 16 czerwca przyby³o do nas
przesz³o 1,5 tysi¹ca m³odych ze szkó³ im.
Jana Paw³a II. Do ostatniej chwili z ró¿-
nych stron Polski siê zg³aszali. Z wielk¹
mi³oœci¹ i radoœci¹ patrzy³em na uczniów
i uczennice oraz ich nauczycieli i wycho-
wawców. Chc¹c przybyæ do Wadowic, wie-
lu z nich pokonywa³o setki kilometrów.
Swoj¹ obecnoœci¹ chcieli uczciæ, a tym bar-
dziej wyraziæ mi³oœæ Ojcu Œwiêtemu za Jego
oddanie m³odzie¿y. W organizowaniu spo-
tkania du¿¹ rolê odegra³a Dyrekcja wraz
z  Nauczycielami ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Wadowicach, a tak¿e Dyrekcja i M³o-
dzie¿ ze Szko³y Œredniej z Radoczy. Wielk¹
pomoc¹ by³ Zespó³ M³odzie¿owy z naszego
Domu Kultury, a tak¿e Schola z Witano-
wic. Chcê im przekazaæ wyrazy wdziêcz-
noœci. Fenomenem spotkañ m³odzie¿y
w Wadowicach jest to, ¿e dziêki zapomodze
pieniê¿nej ze Starostwa i naszego Urzêdu
Miasta, mo¿emy przyby³ych nakarmiæ

w Podhalaninie. Obs³udze tego wojskowe-
go domu bardzo dziêkujê za du¿¹ pracê w³o-
¿on¹ w solidne przygotowanie posi³ku.

Tym razem w spotkaniu wziê³y udzia³
prawie 60 pocztów sztandarowych z ro¿-
nych szkó³. Koncelebrowana Mszê Œw. dla
nich odby³a siê wewn¹trz Bazyliki. Nie

pomieœci³a wszystkich. Chwa³a ks. bisku-
powi Tadeuszowi Pieronkowi, ¿e swym
kazaniem wzbudzi³ wielkie zainteresowa-
nie m³odych s³uchaczy.

Przez te uroczystoœci nieustannie podkre-
œlamy, ¿e pamiêæ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II jest bardzo ¿ywa. Oby tak dalej by³o.

Czerwcowy wieczór modlitwy
2 czerwca 2010r. przyby³ do naszej para-

fii ks. Infu³at Stanis³aw Olszówka z koœcio³a
pw. Œwiêtej Rodziny w Zakopanem, koœcio-
³a wybudowanego przy dolnym krañcu
Krupówek. Proboszczem przez wiele lat
w tej parafii by³ ks. Curzyd³o. Ks. Infu³at
by³ g³ównym celebransem mszy œw., wy-
g³osi³ homiliê, w której odwo³ywa³ siê do
przypadaj¹cego na kolejny dzieñ Œwiêta Bo-
¿ego Cia³a. Wspomnia³ VIII pielgrzymkê
Ojca Œwiêtego do Ojczyzny, gdzie we Wro-
c³awiu Papie¿ spotka³ siê z uczestnikami
Miêdzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego. Wyg³osi³ medytacjê poœwiêcon¹
„wielkiej tajemnicy wiary”, która groma-
dzi w jedno przy o³tarzu „wszystkich z³ak-
nionych Chleba daj¹cego ¿ycie wieczne”.
Proboszcz z Zakopanego mówi³ o wielkiej
wiêzi górali z Ojcem Œwiêtym, wspomina³
wyjazdy do Watykanu, zw³aszcza przed
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, kiedy wie-

ziono Papie¿owi piêkn¹ choinkê i wspól-
nie œpiewano kolêdy. Zawsze czu³o siê wiêŸ
³¹cz¹c¹ Ojca Œwiêtego z góralami. Uko-
chane góry i Zakopane by³y miejscem do
którego wraca³ Karol Wojty³a jako biskup,
kardyna³ i metropolita krakowski, jak te¿
jako Papie¿ 0 odwiedzaj¹c je w tym cha-
rakterze dwukrotnie: w 1983r., i w 1997r.
W³aœnie 7 czerwca 1997r. Jan Pawe³ II
w koœciele Œwiêtej Rodziny spotka³ siê
z grup¹ blisko 400 dzieci, przystêpuj¹cych
do Pierwszej Komunii Œwiêtej.

Teraz górale je¿d¿¹ do Rzymu, aby mo-
dliæ siê przy grobie Wielkiego Jana
Paw³a II o rych³¹ Jego beatyfikacjê, tak jak
to czynimy dziœ podczas sprawowanej Eu-
charystii. Ubogaceniem mszy œw. by³ piêk-
ny œpiew scholii prowadzonej przez siostry
Sercanki.  O godz. 21.37 wspólnym œpie-
wem Barki zakoñczy³ siê kolejny wieczór
modlitwy.

M. Zadora

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

Chrzest Œw. Roksana Sajdok, córka Roberta i Joanny
Franciszek Gracjasz, syn Marcina i Angeliki
Szymon Samaruk, syn Roberta i Katarzyny
Szymon Bodzioch, syn Marka i Izabelli
Eryk Ficek, syn Dariusza i Renaty
Natalia Maga, córka Rafa³a i Sylwii
Zofia Jêdra, córka Macieja i Marty
Antonina Godzik, córka Roberta i Aleksandry

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


