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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
1 5.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Dziêkujemy Bogu Najwy¿szemu i Matce Bo¿ej za ten wielki dar jakim by³

dla nas Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II – nasz duchowy przewodnik, prawdziwy

autorytet, którego nauczanie krzepi³o nasze serca i porusza³o sumienia. Nasz¹

cich¹ ale gor¹c¹ rodzinn¹ modlitw¹, pragniemy przyczyniæ siê do Jego ry-

ch³ej beatyfikacji i w³¹czenia w poczet œwiêtych. Panie Bo¿e, przyjm nasze

proœby niesione w naszych modlitwach.

Halina, Jan i Agnieszka Ochman

(ci¹g dalszy ze str. 7)

jañskiego ¿ycia w ma³¿eñstwie. Innym cen-
nym odkryciem by³o dotarcie do przeko-
nania, ¿e nic nie ³¹czy ludzi tak œciœle jak
wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli
Bo¿ej, co jest konieczne dla ma³¿eñstw, aby
w pe³ni siê rozwija³y. Ostatecznie odkryto
rolê modlitwy w czasie spotkañ. Z pewn¹
przyjemnoœci¹ powtarzano, i¿ modlitwa jest
spontaniczn¹ odpowiedzi¹ serc na prawdê

pochodz¹c¹ od Boga: jest jak œwietlisty pro-
mieñ, który powraca do swojego Ÿród³a,
gdy napotyka zwierciad³o.  E.N.D  i wy-
pracowane przezeñ metody formacji sta³y
siê na tyle atrakcyjny, ¿e poci¹gn¹³ za sob¹
tysi¹ce ma³¿eñstw i stale, mimo 70 lat ist-
nienia znajduje kolejnych kandydatów do
przezywania swego ma³¿eñstwa jako drogi
do osi¹gniêcia œwiêtoœci we dwoje. Cdn.

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Duchu Œwiêty, Duchu M¹droœci, prowadŸ pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Œwiat³oœci, oœwiecaj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Czystoœci, uœwiêcaj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Mocy, wspieraj pielgrzymów;
Duchu Œwiêty, Duchu Bo¿y spraw, by pielgrzymi o¿ywieni i umocnieni Twoj¹
³ask¹, nieœli s³owo prawdy i b³ogos³awieñstwo pokoju na ca³y œwiat.

Niech ogieñ œwiêtej mi³oœci rozpala ich serca, by w p³omieniach tej mi³oœci oczyszczali
i uœwiêcali dusze. Duchu Œwiêty, powierzamy Ci serca pielgrzymów; Ukszta³tuj je na wzór
Najœwiêtszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Modlitwa do Ducha Œwiêtego za pielgrzymów
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 Oto s³owo Pañskie
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Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Rodzina Domowym Koœcio³em
Equipes Notre-Dame /2/

IdŸ i czyñ podobnie
Nie mo¿na zapomnieæ wezwania Chry-

stusa „idŸ i ty czyñ podobnie”. Praktyka
naszego ¿ycia jest potwierdzeniem wia-
ry, któr¹ umacniamy, uczestnicz¹c w ka¿-
dej Mszy Œwiêtej. To jedyny sposób, by
zmieniæ œwiat wokó³ nas. Nie piêknymi
deklaracjami czy ustanawianiem prawa,
lecz praktyk¹ mi³oœci.

Wokó³ nas jest wiele przyk³adów po-
partej czynami mi³oœci bliŸniego. Coraz
liczniejsze hospicja, pogotowia opiekuñ-

doków na Tatry oraz Beskidy. W latach
1985-1991 staraniem oo. paulinów zbudo-
wano tu œwi¹tyniê pw Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej. Z histori¹ tego miejsca zaznaja-
mia nas o. Marian Pytel. Œwi¹tynia urzeka
wielk¹ iloœci¹ niesamowitych rzeŸb wyko-
nanych z ró¿nych gatunków drewna. Czê-
stym goœciem równie¿ tutaj by³ Karol Woj-
ty³a. 27.09.1978r.dwa tygodnie przed s³yn-
nym konklawe, uczestniczy³ tu w rekolek-
cjach kap³añskich. Mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e nasza pielgrzymka wiod³a œladami Jana
Paw³a II. Œwi¹tynia powsta³a na ziemiach
podarowanych Paulinom z Jasnej Góry,
przez Helenê Jarz¹bkow¹, w przekazaniu
której pomocn¹ rolê odegra³ ks. W³adys³aw

Curzyd³o, ówczesny wikary, a póŸniejszy
proboszcz z koœcio³a œw.Rodziny. Urzeczeni
piêknem naszych Tatr, radoœni, zrelakso-
wani tak wspania³ym œwie¿ym powietrzem,
troszkê zmêczeni, wracamy.

Po drodze odwiedzamy jeszcze Nowy
Targ, aby och³odziæ siê smakuj¹c s³ynnych,
wspania³ych lodów nowotarskich. W dro-
dze odmawiamy koronkê, œpiewamy piêk-
ne pieœni. Dziêkujemy Ksiêdzu Proboszczo-
wi za tak wspaniale zorganizowan¹ piel-
grzymkê. Nasze pielgrzymowanie coraz
bardziej nas jednoczy, uczy dostrzegaæ obok
drugiego cz³owieka, myœleæ o nim, trosz-
czyæ siê o niego. Dziêkujemy Ksiê¿e Pro-
boszczu. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na-
stêpnego wyjazdu.

(ci¹g dalszy na str. 8)

W poprzednim  wydaniu Bazyliki,  do
prezentacji E.N.D.  wykorzystaliœmy s³o-
wa wspó³za³o¿yciela ruchu  Ks. Henri Caf-
farela . Wracamy do jego wypowiedzi; „Po-
kolenie tych m³odych ma³¿eñstw by³o nie-
odparcie poci¹gniête do zapytania Pana
o chrzeœcijañskie bogactwa mi³oœci i ma³-
¿eñstwa. Przeczuwali wspania³e odkrycia.
Dwie mi³oœci budowa³y ich si³ê, ich radoœæ,
ich racjê ¿ycia: mi³oœæ Chrystusa i mi³oœæ
ma³¿eñska. Pragnêli bez zastrze¿eñ odpo-
wiedzieæ na wezwania jednej i drugiej, wie-
dz¹c zreszt¹, ¿e druga mi³oœæ mo¿e znaleŸæ
swój sens i dynamizm tylko w pierwszej”.
Ruch rozwin¹³ siê w ca³ym œwiecie i dziœ
jego metody formacji ma³¿eñstw stosowa-
ne s¹ w ponad  100 krajach ca³ego œwiata.
Jego cz³onkowie uczestniczyli w roli eks-
pertów na Soborze Watykañskim II. Wspó³-
praca m³odych ma³¿onków z ks. Caffare-
lem przynios³a wspania³e owoce. Dokona-
no wa¿nych odkryæ. Pierwszym by³o to, i¿
uœwiêcenie siê w ma³¿eñstwie jest nie tyl-

ko mo¿liwe, ale i bardzo naturalne, ponie-
wa¿ sakrament ma³¿eñstwa stanowi praw-
dziw¹ drogê œwiêtoœci. To w³aœnie dziêki
sakramentowi ma³¿eñstwa mi³oœæ, która
³¹czy Chrystusa z Koœcio³em, tworzy rów-
nie¿ jednoœæ pomiêdzy mê¿em i ¿on¹.
Ludzka mi³oœæ, uœwiêcona przez Boga, pro-
wadzi ma³¿onków do Niego wed³ug sobie
w³aœciwych praw i dziêki sobie w³aœciwym
³askom. Dziêki temu odkryciu sta³o siê
mo¿liwym zrozumienie os³abienia ¿ycia
religijnego na pocz¹tku ma³¿eñstwa. Zro-
zumieli, i¿ wynika ono z rozdzielenia mi-
³oœci ludzkiej i mi³oœci Bo¿ej, a tak¿e z nie-
dostrzegania ³¹cz¹cej ich wiêzi. Mi³oœæ
ludzka jest nie tylko obrazem mi³oœci Boga,
ale jest przede wszystkim objawieniem siê
mi³oœci Bo¿ej. Po drugie: odkryto owoc-
noœæ wspó³pracy kap³ana z ma³¿eñstwami.
Jedno z ma³¿eñstw nazwa³o tê wspóln¹ pra-
cê – ma³¿eñstwem dwóch sakramentów:
kap³añstwa i ma³¿eñstwa. Kap³an przynosi
doktrynê, ma³¿eñstwa – doœwiadczenie i z
tego po³¹czenia powstaje sztuka chrzeœci-

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

Dajê wam przykazanie nowe,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
POWTÓRZONEGO PRAWA:
Pwt 30, 10-14
Prawo Bo¿e nie przekracza ludzkich mo¿liwoœci

EWANGELIA:  £k 10, 25-37   Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie

Kol 1, 15-20
Wszystko zosta³o stworzone przez Chrystusa
i dla Niego

Powsta³ jakiœ uczony w Prawie
i wystawiaj¹c Jezusa na próbê, zapyta³:
«Nauczycielu, co mam czyniæ, aby osi¹-
gn¹æ ¿ycie wieczne?» Jezus mu odpowie-
dzia³: «Co jest napisane w Prawie? Jak czy-
tasz?» On rzek³: «Bêdziesz mi³owa³ Pana
Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swo-
im umys³em; a swego bliŸniego jak siebie
samego».  Jezus rzek³ do niego: «Dobrzeœ
odpowiedzia³. To czyñ, a bêdziesz ¿y³».
Lecz on, chc¹c siê usprawiedliwiæ, zapyta³
Jezusa: „A kto jest moim bliŸnim?” Jezus,
nawi¹zuj¹c do tego, rzek³: «Pewien cz³o-
wiek schodzi³ z Jerozolimy do Jerycha
i wpad³ w rêce zbójców. Ci nie tylko ¿e go
obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali
i zostawiwszy na pó³ umar³ego, odeszli.

Przypadkiem przechodzi³ t¹ drog¹ pewien
kap³an; zobaczy³ go i min¹³. Tak samo le-
wita, gdy przyszed³ na to miejsce i zoba-
czy³ go, min¹³. Pewien zaœ Samarytanin,
bêd¹c w podró¿y, przechodzi³ równie¿ obok
niego. Gdy go zobaczy³, wzruszy³ siê g³ê-
boko: podszed³ do niego i opatrzy³ mu rany,
zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem wsadzi³
go na swoje bydlê, zawióz³ do gospody
i pielêgnowa³ go. Nastêpnego zaœ dnia wyj¹³
dwa denary, da³ gospodarzowi i rzek³: „Miej
o nim staranie, a jeœli co wiêcej wydasz, ja
oddam tobie, gdy bêdê wraca³”. Który¿
z tych trzech okaza³ siê, wed³ug twego zda-
nia, bliŸnim tego, który wpad³ w rêce zbój-
ców?” On odpowiedzia³: „Ten, który mu
okaza³ mi³osierdzie”. Jezus mu rzek³: „IdŸ,
i ty czyñ podobnie”.

cze, rodzinne domy dziecka, œwietlice œro-
dowiskowe, jad³odajnie – to tylko nieliczne
tego przyk³ady. To miejsca, gdzie bliŸnim
jest ka¿dy cz³owiek, gdzie przykazanie mi-
³oœci przek³ada siê na jêzyk czynów. Wobec
takich przyk³adów puste s¹ deklaracje bez
pokrycia, has³a, które pozostaj¹ jedynie na
p³aszczyŸnie s³ów. Eucharystia, w czasie któ-
rej dokonuje siê bezkrwawa ofiara Krzy¿a,
to uczta mi³oœci, gdzie Bóg zatrzymuje siê
przy nas, aby pochyliæ siê nad naszymi s³a-
boœciami i nas umocniæ.     Agenda liturg.
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Intencje mszalne: 15. Niedzie la Zwyk³a -  11 lipca 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 16 lipca
    6.00 Œp. Marian Ma³ysa
    7.00 Œp. Czes³aw Bielec
    8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Za Kap³anów od Ma³ych Rycerzy Serca Bo¿ego
  18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

Œp. Maria i Adam Kry¿ecy
Sobota 17 lipca
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
    8.00 Œp. Tadeusz i W³adys³awa Œmieszek
  12.00 W 50 r. œlubu Józefa i Anny Zaj¹c, podziêkowanie z

proœb¹ o zdrowie i dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla Jubilatów
  18.00 Dziêkczynno b³agalna w 25 r. œlubu dla

Zofii i Zbigniewa Meder
Œp. Krystyna Sroczyñska - 3r. œm.

Niedziela 18 lipca
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 Œp. Jan Bielec, Krystyna Wójtowicz,

Maria, Jerzy, córka Maria
Sp. Jerzy Nowak

   9.00 Œp. Józef Oboza - 1 r. œm.
  10.30 O b³og. Bo¿e dla Anny w 7 r. urodzin
  12.00 Œp. Roman Rosentrauch
  13.15 Chrzty
  19.00 Œp. Stanis³aw Bobik - 12 r. œm.

Czwartek 15 lipca
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Dziêkczynna o zdrowie i b³og. Bo¿e dla córek Ma³gorzaty i

Magdaleny i ich rodziców Jerzego i Jadwigi
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Amalia i Józef Piwowarczyk

Poniedzia³ek  12 lipca
   6.00 Dziêkczynna za 75 lat ¿ycia i

otrzymane ³aski dla Krystyny
   7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Maria Szlamka
  18.00 Œp. Piotr Dziedzic - 4 r. œm.

Œp. Sabina Kasperkiewicz
Wtorek  13 lipca
   6.00 Œp. Czes³aw Bielec
   7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   8.00 Za zmar³ych i ¿yj¹cych uczestników majówek przy

kapliczce na ul. Podstawie
  12.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Œp. Antoni Pstrucha
Œroda 14 lipca
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 W intencji Bogu wiadomej
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Józef Puc
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Roman Rosentrauch
Œp. Czes³aw Bielec
Œp. Bogus³awa Chowaniak
Œp. Edward Knapik - 10 r. œm.
Sp. Marian Ma³ysa

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Brunona Bonifacego z
Kwerfurtu, biskupa i mêczennika, we wtorek – wspomnienie œwiêtych pustelników Andrze-
ja Œwierada i Benedykta, w œrodê – wspomnienie œw. Kamila de Lellis, prezbitera, w czwar-
tek – wspomnienie œw. Bonawentury, biskupa i doktora Koœcio³a, w pi¹tek – wspomnienie
Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel /NMP Szkaplerznej/, w niedzielê – wspomnienie œw.
Szymona z Lipnicy, prezbitera.

1. Wyra¿amy serdeczne Bóg zap³aæ za
ofiary z³o¿one w ostatni¹ niedzielê, na tacê
i w kopertach na nowe organy w naszej
bazylice. Zebrano kwotê 20.045,50 z³.
Dziêkujemy Ofiarodawcom, którzy podali
swoje dane, jak i bezimiennym.

2. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
wyjazd na Nabo¿eñstwo Fatimskie do Ry-
chwa³du 13 lipca. Wyjazd o godz. 16.00.
Koszt 15 z³ (wyjazd z placu k. Dratewki)

3. W œrodê wyruszy z naszego miasta
XXV piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê.
O godz. 7.00 mszy œw. na rozpoczêcie piel-
grzymki bêdzie przewodniczy³ ks. bp Jó-
zef Guzdek. W poniedzia³ek 19 lipca po-
po³udniu, po przebytych trudach pielgrzy-
mich, powitamy ich w naszym mieœcie.
W tym dniu o godz. 7.00 pojedziemy au-
tokarami do Czêstochowy, aby byæ z nimi.

4. W ramach duchowej ³¹cznoœci z piel-
grzymami od œrody 14 lipca do soboty
17 lipca zapraszamy na specjalne modli-
twy wieczorem od godz. 17.30 do 18.00.

5. W czwartek zapraszamy dzieci na piel-
grzymkê do Alwerni. Zapisujemy dzieci
w zakrystii lub w kancelarii. Wp³ata 5 z³.
Przy zapisie nale¿y podaæ nr PESEL i ad-
res, oraz czy dziecko posiada legitymacjê
szkoln¹, któr¹ nale¿y zabraæ na wyciecz-
kê. Wyjazd o godz. 8.00 z pl. Koœciuszki.

6. W pi¹tek jest Matki Bo¿ej Szkaplerz-
nej. Na Górce u OO Karmelitów suma od-
pustowa bêdzie o godz. 18.00. W tym dniu
o godz. 15.45 wyjazd na apel jasnogórski
do Czêstochowy. Koszt 30 z³.

7. Prze¿ywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy

ten okres, by znalaz³o siê w³aœciwe miejsce
na Mszê Œw. niedzieln¹, codzienn¹ modli-
twê oraz pomoc cz³owiekowi.

8. Patrona kierowców – œw. Krzysztofa
jest w niedzielê 25 lipca – z tej okazji po
ka¿dej Mszy Œw. – modl¹c siê o szczêœliw¹
jazdê – w koœciele poœwiêcimy kluczyki od
samochodów, a na zewn¹trz chêtnym œwiê-
ciæ bêdziemy samochody. Na o³tarzach znaj-
duj¹ siê koszyczki, do których mo¿na z³o-
¿yæ ofiarê na zakup œrodków transportu dla
misjonarzy. Kultura na jezdni, która wyra-
¿a siê tak¿e w przestrzeganiu znaków dro-
gowych, jest obowi¹zkiem moralnym ka¿-
dego chrzeœcijanina. Grzeszy ten, kto u¿y-
waj¹c napojów alkoholowych kieruje po-
jazdem oraz, kto œwiadomie ³amie przepi-
sy drogowe.

9. Czas letni to okres intensywnej pracy
rolników i dzia³kowiczów. Pamiêtajmy
o ich mozolnej pracy. Na ró¿ny sposób sta-
rajmy siê im pomagaæ, a tak¿e szanowaæ
ich pracê. Miejmy we czci chleb, bo na nie-
go trzeba ciê¿ko pracowaæ. Nasz¹ modli-
twê na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy w œrodê o godz. 8.30 i 17.30
ofiarujemy w intencji rolników.

10. Zapraszamy na dwudniow¹ piel-
grzymkê 27 i 28 lipca /wtorek i œroda/
do Wambierzyc przez Bardo Œl¹skie
i Góry Sto³owe. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu, noclegu i dwóch posi³-
ków wynosi 150 z³.

11. W niedzielê 8 sierpnia pielgrzymuje-
my do Nowego Targu, a stamt¹d na no-
gach na Turbacz na mszê œw. ludzi gór, któr¹
w przesz³oœci prowadzi³ ks. Józef Tischner.
Wyjazd o godz. 6.30. Koszt 30 z³.
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Kap³añstwo w Jakubowej studni
Zbyt szybko skoñczy³ siê Rok Kap³añ-

ski. Ojcu Œwiêtemu Benedyktowi XVI
przekazujê moj¹ wdziêcznoœæ za to, i¿
z okazji 150 rocznicy œmierci skromniut-
kiego œwiêtego Jana Vianneya og³osi³
wspó³czesnemu œwiatu ten b³ogos³awiony
rok. Jako rok jubileuszowy mia³ byæ wielk¹
chwa³¹ i chlub¹ wszystkich kap³anów. Sta³o
siê inaczej. Œrodki spo³ecznego przekazu
zrobi³y wszystko, ¿eby zohydziæ kap³anów
w opinii publicznej. Wiod¹cy temat tego
roku to molestowanie. Wydobywano na
œwiat³o dzienne faktyczne i domniemane
przyk³ady kap³añskich grzechów. Kiedy
s³ucha³em tych smutnych opowieœci, my-
œla³em o trudnej ³asce tego roku – ³asce
pokory. W glinianych naczyniach nosimy
skarby kap³añstwa Chrystusowego. Do-
strzeg³em po raz kolejny tê nieproporcjo-
nalnoœæ: wielkiej Bo¿ej ³aski oraz ludzkiej
s³aboœci i ma³oœci. Cz³owiecze ogranicze-
nie, jego nieudacznoœæ nieustannie przy-
s³ania piêkno Bo¿ego skarbu.

Poprzez miesi¹ce tego roku rodzi³a siê
we mnie wielka wdziêcznoœæ Bogu za tych,
którzy modl¹ siê za mnie i dziêki ich mo-
dlitwie uda³o mi siê doœæ godnie prze¿yæ
47 lat kap³añstwa. Z wielk¹ wdziêcznoœci¹
myœlê o mojej modl¹cej siê mamie, a tak-
¿e zatroskanemu o mnie rodzeñstwu. Prze-
chodzi³em przez kilka parafii i spotka³em
tam wielu szlachetnych ludzi, którzy ota-
czali mnie serdeczn¹ modlitw¹, przyjmo-
wali za mnie Komuniê Œw. a nawet ofia-
rowali w mojej intencji ró¿ne swe cierpie-
nia i choroby. Proboszczujê w Wadowicach
ju¿ 13 rok i muszê serdecznie wyznaæ, ¿e
 i tutaj mam ludzi, którzy mówi¹ do mnie
otwarcie: „modlimy siê za ksiêdza Probosz-
cza”. Kochani, jestem Waszym d³u¿nikiem.
Jeœli dotychczas za du¿o o mnie Ÿle nie
pisz¹, ani nie mówi¹ – to tylko zawdziê-
czam Waszym modlitwom. S³yszê nieraz,

odwiedzaj¹c chorych, ich serdeczne wyzna-
nie: „ja za ksiêdza Proboszcza modlê siê”.
Z wdziêcznoœci¹ ca³uje Wasze z³o¿one do
modlitwy rêce. W tym Roku Kap³añskim
rozwinê³a siê akcja tzw. margaretek. Otrzy-
ma³em od parafian kilka takich kartek, na
których jest oœwiadczenie woli modlitwy
o œwiêtoœæ mego kap³añstwa. Taka jest
prawda, o której Chrystus mówi: „beze
Mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie”.

Gdy w Roku Kap³añskim tyle gorzkich
s³ów pad³o pod adresem ksiê¿y – jest zna-
kiem, jak wielka jest rola kap³ana w ¿yciu
Koœcio³a i œwiata. Myœlê równie¿, i¿ sza-
tan, który wci¹¿ dzia³a w œwiecie i Koœcie-
le, wszystko czyni, a¿eby zniszczyæ kap³a-
nów, aby ich zohydziæ.

Jestem równie¿ przekonany, ¿e we wspó³-
czesnym œwiecie tak bardzo przeerotyzo-
wanym, pe³nym nieczystoœci chce siê uka-
zaæ grzechy nieczyste ksiê¿y jako usprawie-
dliwienie nieczystego ¿ycia ludzi. Bo jeœli
ksi¹dz tak robi, to czemu bym tak nie móg³
postêpowaæ. Jestem równie¿ przekonany, ¿e
masowe uderzenie na ksiê¿y ¿yj¹cych
w samotnoœci poprzez ukazywanie ich nad-
u¿yæ seksualnych jest prób¹ zdominowane-
go ataku na celibat kap³añski. Niech lepiej
siê ¿eni¹, aby mogli unikn¹æ nagminnego
molestowania i pedofilii. Pragnie siê wmó-
wiæ wspó³czesnemu œwiatu, i¿ czystoœæ ka-
p³añska jest niemo¿liwa, i ¿e w ogóle czy-
stoœæ jest wartoœci¹ przebrzmia³¹ – równie¿
i czystoœæ kap³añska. Przy tym wszystkim
zapomina siê, ¿e dziêki Bogu tylko zniko-
my procent kap³anów ³amie œlubowania.
Wiêkszoœæ z nich, dziêki pomocy Bo¿ej ¿yje
w wiernoœci Bogu i Koœcio³owi.

Powracam do tego, co œw. Pawe³ mówi
w swoim nauczaniu, ¿e z ³aski Bo¿ej jest
tym kim jest, ale ³aska Bo¿a pró¿na w nim
nie by³a. Aktualnoœci tych s³ów nieustan-
nie doœwiadczam w swoim ¿yciu. To by³o
dojmuj¹ce doœwiadczenie w moim ¿yciu,
tego Roku Kap³añskiego.

Pielgrzymka do Królowej Tatr
W sobotê 12 czerwca, przy piêknej, s³o-

necznej pogodzie, pojechaliœmy z ks. in-
fu³atem Jakubem Gilem na pielgrzymkê
w góry. Nasz szlak wiód³ z Wierchu Po-
roñca na Rusinow¹ Polanê i dalej na Wik-
torówki. Pierwszy postój to G³odówka, ze
znanym w ca³ej Polsce punktem widoko-
wym, z którego widzimy 76-cio kilome-
trow¹ panoramê Tatr (m.in.Giewont, Ka-
sprowy, Rysy, Wysoka, Szeroka Jaworzyñ-
ska, Gerlach, Lodowy Szczyt, Hawrañ).
Z Wierchu Poroñca, sk¹d wiedzie naj³a-
godniejszy szlak, nieco ponad godzinê do-
cieramy do samej Polany. Powierzchnia jej
to ok.20 hektarów, uwa¿ana za rezerwat
pasterstwa tatrzañskiego. Id¹c, podziwia-
my piêkne Tatry Bielskie, Wysokie, Haw-
rañ. Jest to dawny szlak pasterski d³ugoœci
ok.3.5km. Obecnie ma tu miejsce tzw.
kulturowy wypas owiec. Na polanie znaj-
duje siê kilka zabytkowych sza³asów gó-
ralskich, bacówka, g³azy naniesione przez
lodowiec, na których odpoczywamy pod
drzewami. Podziwiamy piêkne góry z za-
legaj¹cym jeszcze miejscami œniegiem,
piêkne ³¹ki z soczyst¹ zieleni¹, pas¹ce siê
owce, s³ychaæ œpiew ptaków i dŸwiêk zbyr-
coków (dzwoneczki owcze). Jest piêknie.
Funkcjonuje tu bacówka „Krywañ”, gdzie
mogliœmy posmakowaæ œwie¿utkiej ¿enty-
cy i zjeœæ pyszne oscypki. Wewn¹trz ba-
cówki, nawet w s³oneczny dzieñ panuje
pó³mrok, a dym gryzie w oczy i nos dra¿-
ni zapach wêdzonych serków. Ognisko
pasterskie - watra-pali siê od wiosny do
jesieni. Po ok. godzinnym wypoczynku,
schodzimy trochê poni¿ej Rusinowej Po-
lany, gdzie w przepiêknym miejscu wœród
drzew, znajduje siê kaplica, któr¹ od 1958
roku opiekuj¹ siê oo. dominikanie, z cu-
down¹ figurk¹ Matki Bo¿ej. Wg legendy,

latem 1860 r.14 letniej Marysi Murzañskiej,
pasterce, ukaza³a siê piêkna Pani. Opowie-
dzia³a ona o tym Wojciechowi £ukaszczy-
kowi, który przybi³ do smreka gdzie uka-
za³a siê Pani, papierowy obrazek Matki
Bo¿ej, zastêpowany z biegiem lat malowa-
nym, póŸniej rzeŸbion¹ figurk¹. W 1902 r.
postawiono tu pierwsz¹ kaplicê. Coraz bar-
dziej szerzy siê kult Matki Bo¿ej, Królowej
Tatr. Po wojnie rozbudowano i coraz bar-
dziej ulepszano. Na granitowej podmurówce
postawiono przytuln¹, drewnian¹ kaplicê,
gdzie w o³tarzu umieszczono figurkê Mat-
ki Bo¿ej Jaworzyñskiej, któr¹ koronami
papieskimi 2.08.1992 r. ozdobi³ ks.kardy-
na³ Macharski. W 1957 r. Kuria Metropoli-
tarna w Krakowie tworzy na Wiktorówkach
duszpasterstwo turystyczne w Tatrach. Do-
minikañskie Sanktuarium Królowej Tatr.
Obok kaplicy wyp³ywa jaworzyñskie Ÿró-
de³ko, oraz znajduje siê symboliczny cmen-
tarz ludzi zwi¹zanych z górami. Oœrodek
ten jest bardzo licznie odwiedzany przez
turystów z ró¿nych stron. Czêstym goœciem
by³ tutaj Karol Wojty³a, który równie¿ jako
Papie¿ te¿ przyby³ do Królowej Tatr
5.06.1997r. Pod kaplic¹ urz¹dzono tury-
styczn¹ kuchniê,

W tej uroczej kaplicy Ks.Infu³at odpra-
wi³ Mszê œw. w intencji pielgrzymów, na-
szych rodzin, a tak¿e modliliœmy siê w in-
tencji tych, których dotknê³a powódŸ, a tak-
¿e ludzi którzy im spiesz¹ z pomoc¹, za-
wierzaj¹c Wszystkich Sercu Maryi. „Jawo-
rzyñska Tatr Królowo Maryjo, weŸ w opie-
kê Rusinow¹ Maryjo, Tobie œpiewa hymn
pochwalny smrek i potok, i wiatr halny” –
J.Frejlak.

Pe³ni si³ i radoœci schodzimy na Zazadn¹,
gdzie czeka na nas autokar i jedziemy na
Bachledówkê. Ze wzgórza (947mnp) roz-
poœciera siê jeden z najwspanialszych wi-


