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

fot. Bazylika

Poprzez prawdê i mi³oœæ da³eœ nam Ojcze Œwiêty, Janie Pawle II czytel-

ny drogowskaz ziemskiego pielgrzymowania w ka¿dym wymiarze. Pozo-

staniesz w naszych sercach na zawsze. „Nie umieraj¹ Ci, którzy pozo-

staj¹ w pamiêci ¿ywych”. Dziêkujemy Panu Bogu i Matce Bo¿ej Nieusta-

j¹cej Pomocy za wspania³y dar pontyfikatu Papie¿a Jana Paw³a II, na-

szego Rodaka. Bo¿e miej w opiece ca³¹ nasz¹ rodzinê.
Janina, Anna i Piotr Cibor

Pielgrzymowanie to pró-
ba leczenia swego ma³ego
serca. Jest podjêciem odno-

wy wiary, aby uczyniæ j¹ niez³omn¹. Jest
gotowoœci¹ na g³oszenie Ewangelii o mi-
³oœci Chrystusa do wszelkiego stworzenia.
Jest serdeczn¹ proœb¹ do Jezusa bogatego
w mi³osierdzie, aby nie zw¹tpiæ gdy przyj-
dzie cierpienie i przeœladowanie.

J e z u s
n a s  p o s y ³ a

Jezu, wieczny Piel-
grzymie, niech codziennie rodz¹ siê w na-
szych sercach czyny modlitwy i pracy, spra-
wiedliwoœci i pokoju. Oby pielgrzymowa-
nie przyczyni³o siê do tego, by uczestniczy
wobec najbli¿szych mogli zaœwiadczyæ,
i¿ podjêli próbê pe³niejszego otwarcia siê
na Jezusa i Jego Ewangeliê. Na cz³owieka,
który zawsze jest drog¹ prowadz¹c¹ lub
przeszkadzaj¹c¹ w drodze do Boga.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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 Oto s³owo Pañskie
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Rodzina Domowym Koœcio³em
Equipes Notre-Dame /3/

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

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

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyœmy uwa¿nie s³uchali s³ów Syna Twojego.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU:
Rdz 18, 1-10a
Abraham przyjmuje Boga

EWANGELIA:  £k 10, 38-42
Marta i Maria przyjmuj¹ Chrystusa

Kol 1, 24-28
Cierpi¹c z Chrystusem dope³niamy Jego dzie³a

Jezus przyszed³ do pewnej wsi. Tam
niejaka niewiasta, imieniem Marta,
przyjê³a Go do swego domu. Mia³a ona
siostrê, imieniem Maria, która siad³a
u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego
mowie. Natomiast Marta uwija³a siê
ko³o rozmaitych pos³ug. Przyst¹pi³a
wiêc do Niego i rzek³a: «Panie, czy Ci

Czêsto jak ewangeliczna Marta trosz-
czymy siê o wiele zewnêtrznych spraw,
a potrzeba jednego: by zasi¹œæ u stóp
Jezusa i przyj¹æ Jego s³owo. Umocnieni
Bo¿ym b³ogos³awieñstwem idŸmy z ra-
doœci¹ w ¿ycie, by odkrywaæ w nim
to, co najistotniejsze. By odkrywaæ, ¿e
jest on dla nas drog¹ do zbawienia.

Przyjêcie Boga to temat wspólny dla
trzech czytañ dzisiejszej niedzieli.
Abraham przyjmuje Pana pod posta-
ci¹ trzech podró¿nych, Marta i Maria
otwieraj¹ drzwi swego domu przed Je-

Chc¹c w kilku s³owach wyraziæ istotê tego
co przedstawialiœmy w ostatnich dwóch
wydaniach Bazyliki, mo¿emy napisaæ
„Ruch Equipes Notre-Dame jest wspólnot¹
ma³¿eñstw po³¹czonych sakramentem ma³-
¿eñskim. Pomaga ma³¿eñstwom w pe³nym
prze¿ywaniu ich sakramentu, pomaga im
spotykaæ siê “w Imiê Chrystusa”, aby w ten
sposób lepiej odpowiedzieæ na Jego wezwa-
nie i przez osobisty przyk³ad byæ œwiadka-
mi chrzeœcijañskiego ma³¿eñstwa w Koœcie-
le. Ruch jest wsparciem dla rodzin, które
chc¹ byæ Domowymi Koœcio³ami. To co
odró¿nia go w zasadniczy sposób od innych
ruchów ma³¿eñskich to wyznaczanie sobie
na drodze formacji zadañ i rozliczanie siê
z ich realizacji przed wspólnot¹, gdy¿ jak
czytamy w statucie ruchu „Doœwiadczenie
pokazuje, ¿e bez konkretnych zadañ, wy-
znaczone kierunki ¿ycia mog¹ zostaæ
martw¹ liter¹”.

Znacz¹ce s³owa do cz³onków E.N.D.
wypowiedzia³ belgijski Kardyna³ Godfried
Danneels „Dziêkujê, ¿e nie zostawiliœcie nas
samych w g³oszeniu piêkna mi³oœci i wiel-
koœci zjednoczonej i p³odnej pary ma³¿eñ-

skiej. Dziêkujê wam wszystkim w imieniu
duszpasterzy Koœcio³a. Wasza praca jest
znacz¹ca, poniewa¿ wy stanowicie w du¿ej
mierze o wiarygodnoœci Koœcio³a”. Jak pi-
saliœmy wczeœniej, propozycje E.N.D. za-
chêci³y wiele polskich ma³¿eñstw do pój-
œcia drog¹ tego ruchu, b¹dŸ to przez wyko-
rzystanie opracowanej przez lata formacji,
jak to jest w Domowym Koœciele Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, (do którego nale¿ymy, i o
którym napiszemy w nastêpnym wydaniu
Bazyliki) b¹dŸ te¿ udzia³ w jego polskiej
ga³êzi. To 9 wrzeœnia 2001 w Poznaniu
odby³o siê spotkanie ma³¿eñstw diecezji
poznañskiej bezpoœrednio zainteresowanych
powstaniem E.N.D. w Polsce. Na tym spo-
tkaniu dosz³o do utworzenia Tymczasowej
Ekipy Odpowiedzialnej za E.N.D w Pol-
sce. Ruch przyjmuje najpierw dwucz³onow¹
nazwê: Equipes Notre Dame – Wspólnoty
Matki Bo¿ej, której u¿ywa do I Ogólno-
polskiej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê w dniu
10 maja 2003 roku. Od tego dnia przyjmu-
je i u¿ywa nazwy oryginalnej: Equipes
Notre-Dame. Ruch rozwin¹³ siê niemal
w ca³ej Polsce i jest równie¿ obecny w Ar-
chidiecezji Krakowskiej. http://
www.end.org.pl

Modlitwa i czyn

zusem, a œwiêty Pawe³ zachêca, byœmy
przyjmowali krzy¿ Chrystusa ka¿dego
dnia. W tych miesi¹cach wakacyjnych
czêsto przyjmujemy goœci i czêsto go-
œcimy u naszych bliskich. Jest nam wiêc
ten obraz goœcinnoœci bardzo bliski.
Równie¿ gromadz¹c siê na Eucharystii,
przyjmujemy Chrystusowe zaproszenie,
by zasi¹œæ razem z Nim, by ws³uchaæ
siê w Jego s³owo. Otwórzmy siê na
wszystkie spotkania, których jesteœmy
uczestnikami.

Agenda Liturgiczna

to obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a
mnie sam¹ przy us³ugiwaniu? Powiedz
jej, ¿eby mi pomog³a».

A Pan jej odpowiedzia³: «Marto, Mar-
to, troszczysz siê i niepokoisz o wiele,
a potrzeba ma³o albo tylko jednego. Ma-
ria obra³a najlepsz¹ cz¹stkê, której nie
bêdzie pozbawiona».

(ci¹g dalszy ze str. 5)

o nowe powo³ania kap³añskie. Zwróci³ siê
do nas, maj¹cych szczególne zadanie
w rozs³awianiu kultu Najœwiêtszego Serca
Bo¿ego o nieustann¹ modlitwê za kap³a-
nów i osoby konsekrowane. Kap³añstwo
to mi³oœæ Serca Jezusowego.

Konferencjê zakoñczy³ wezwaniem
skierowanym do wszystkich: Jezu cichy
i pokornego serca uczyñ serca nasze we-
d³ug serca Twego.

Dzieñ który prze¿ywaliœmy by³ nie tylko
wa¿ny dla nas ale tak¿e dla O. Zbigniewa,

który 45 lat temu w³aœnie w Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca P. Jezusa otrzyma³
œwiêcenia kap³añskie.

Drug¹ czêœæ naszego pobytu wype³ni³a
radoœæ i wspólne ognisko.

Wdziêcznoœæ wyra¿amy O. Zbigniewo-
wi za skierowane do nas s³owa, stworzenie
tej wyj¹tkowej atmosfery serdecznoœci
i bliskoœci z ka¿dym z nas. Niema³y udzia³
ma w tym Ks. Roman, który tego dnia by³
naszym Opiekunem a nasza wspólnota cie-
szy³a siê z Jego obecnoœci.

A. Brañka

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie b³. Czes³awa, prezbitera,
w œrodê – wspomnienie œw. Wawrzyñca z Brindisi, prezbitera i doktora Koœcio³a,
w czwartek – wspomnienie œw. Marii Magdaleny, w pi¹tek – œwiêto œw. Brygidy, zakon-
nicy, patronki Europy, w sobotê – wspomnienie œw. Kingi, dziewicy, w niedzielê – œwiê-
to œw. Jakuba Aposto³a.
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Intencje mszalne: 16. Niedziela  Zwyk³a -  18 lipca 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 23 lipca
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 O szczêœliwe doczekanie siê potomstwa dla Magdaleny
    8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Krystyny Patyk
  12.00 Œp. Jan Zmys³owski - 5 r. œm.
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Anna Æwiêka³a

Sobota 24 lipca
    6.00 Œp. Jan i W³adys³awa D¹browscy z rodzin¹
    7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e, potrzebne ³aski dla ks. Infu³ata z

okazji imienin od Zespo³u Charytatywnego
  12.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  18.00 Sp. Roman Rosenstrauch

Œp. Janina i Tadeusz

Niedziela 25 lipca
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 O b³og. Bo¿e, dary Ducha œw. w dniu imienin ks. Infu³ata

Jakuba Gila od Ró¿ Ró¿añcowych i Stra¿y Honorowej NSPJ
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny Grobelny i jej rodziny

   9.00 Œp. Jadwiga Sikora - 2 r. œm.
Œp. Anna i Jakub Madej

  10.00  Roków O zdrowie i b³. Bo¿e dla
ks. infu³ata Jakuba Gila od Ró¿y Ró¿añcowej

  10.30 Œp. ks. Czes³aw Adamaszek - 9 r. œm.
  12.00 Dziêkczynno b³agalna dla Marii i Feliksa

Kowalczyków w 50 r. œlubu
  13.15 Œp. Józef Lurka, Józef Sowa
  19.00 Œp. W³adys³awa, Jerzy Brañka

Czwartek 22 lipca
    6.00 Œp. Czes³aw Bielec
    7.00 Œp. Krystyna, Adam Walczak - r. œm.
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Bogus³awa Chowaniak (rezerwacja)
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Sabina Kasperkiewicz

Poniedzia³ek  19 lipca
   6.00 Œp. Marian Ma³ysa
   7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Czes³aw Bielec
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Dziêkczynno b³agalna w 30 r. œlubu Józefa i Ludwiki

Wtorek 20 lipca
   6.00 Œp. Aniela Wróbel
   7.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  12.00 Œp. Czes³aw Bielec, Krystyna

Wójtowicz, ojciec Jan
  18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Œp. Czes³awa Pacut w dniu imienin

Œroda 21 lipca
    6.00 Œp. Anna Æwiêka³a
    7.00 Œp. Jan, Krystyna, Boles³aw Do³êga z rodzin¹
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Czes³aw Bielec
Œp. Jan Widlarz - 2 r. œm.
Sp. Marian Ma³ysa
Œp. Anna Æwi¹ka³a i Jan Konstanty
Œp. Józefa Meus - 1 r. œm.
Œp. Aniela Wróbel
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Matylda W³adys³aw i Maria Zabag³o
Œp. Józefa i Franciszek, Aniela Paw³owscy

Echo Roku Kap³añskiego

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj kazania o wielkim misjona-
rzu Kazachstanu, ks. Bukowiñskim wy-
g³asza ks. pra³at Jan Nowak – postulator
wyniesienia na o³tarze ofiarnego polskie-
go misjonarza.

2. W poniedzia³ek 19 lipca popo³udniu,
po przebytych trudach pielgrzymich, po-
witamy pielgrzymów pieszej pielgrzym-
ki w naszym mieœcie. W tym dniu o godz.
7.00 pojedziemy autokarami do Czêsto-
chowy, aby byæ z nimi.

3. W ramach radosnego czwartku za-
praszamy dzieci na wycieczkê do Za-
kopanego-Kalatówki. Wyjazd o godz.
8.00. Przy zapisie nale¿y podaæ adres,
nr PESEL, oraz czy dziecko posiada le-
gitymacjê szkoln¹, któr¹ nale¿y zabraæ
na wycieczkê.

4. W przysz³¹ niedzielê po ka¿dej mszy
œw. – modl¹c siê o szczêœliw¹ jazdê –
w koœciele poœwiêcimy kluczyki od sa-
mochodów, a na zewn¹trz chêtnym œwiê-
ciæ bêdziemy samochody. Na o³tarzach
znajduj¹ siê koszyczki, do których mo¿-
na z³o¿yæ ofiarê na zakup œrodków trans-
portu dla misjonarzy. Kultura na jezdni,
która wyra¿a siê tak¿e w przestrzeganiu
znaków drogowych, jest obowi¹zkiem
moralnym ka¿dego chrzeœcijanina. Grze-

szy ten, kto u¿ywaj¹c napojów alkoholo-
wych kieruje pojazdem – oraz, kto œwia-
domie ³amie przepisy drogowe.

5. W poniedzia³ek 26 lipca jest wspo-
mnienie œwiêtych Joachima i Anny – ro-
dziców Najœwiêtszej Maryi Panny i dziad-
ków naszego Zbawiciela. Wyrazem naszej
chrzeœcijañskiej kultury jest czeœæ i sza-
cunek oraz pomoc ludziom starszym.
Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na No-
wennie polecamy ludzi starszych.

6. W niedzielê 8 sierpnia pielgrzymu-
jemy do Nowego Targu, a stamt¹d na
nogach na Turbacz na mszê œw. ludzi
gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³
ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt 30 z³.

7. W okresie wakacyjnym organizuje-
my nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a) w pi¹tek 23 lipca do £agiewnik,
b) we wtorek i œrodê 27 i 28 lipca do
Wambierzyc,
c) w pi¹tek 13 sierpnia do Kalwarii,
d) w poniedzia³ek 16 sierpnia na Apel Ja-
snogórski,
e) w poniedzia³ek i wtorek, 16 i 17 sierp-
nia, do Poznania i Lichenia,
f) w pi¹tek 27 sierpnia do £agiewnik.

Rok kap³añski dobiega koñca. Ko-
lejne miesi¹ce tego roku by³y aren¹,
na której œrodki masowego przekazu
ukazywa³y kap³anów w ich blaskach
i cieniach.

Chcia³bym przy koñcu tego roku pod-
kreœliæ wielk¹ rolê kap³anów w organi-
zowaniu pielgrzymek. Jako proboszcz

bazyliki wadowickiej jestem œwiadkiem
niezwyk³ej mi³oœci do Jana Paw³a II, ka-
p³anów. Oczarowanie osob¹ Papie¿a -
S³owianina mobilizuje ich do organizo-
wania pielgrzymek do Wadowic.
Z uczuciem ogromnej wdziêcznoœci my-
œlê o kap³anach, którzy z ró¿nych stron
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Dziewi¹ta pielgrzymka do £agiewnik w Roku Kap³añskim
25 czerwca 2010 r. po raz dziewi¹ty

w Roku Kap³añskim pojechaliœmy do
£agiewnik, aby zakoñczyæ trwaj¹c¹ od
paŸdziernika 2009r. nowennê. Pogoda nam
sprzyja³a, dlatego po przyjeŸdzie do
£agiewnik udaliœmy siê w stronê placu
budowy Centrum Jana Paw³a II „Nie lê-
kajcie siê”. Po pokonaniu 80 szerokich,
drewnianych schodów dotarliœmy do
Krzy¿a Papieskiego, wokó³ którego
umieszczono kamienie przyniesione przez
polsk¹ m³odzie¿ i poœwiêcone przez Ojca
Œwiêtego Benedykta XVI na krakowskich
B³oniach w 2006r. oraz napis – „Wy je-
steœcie nadziej¹ Koœcio³a”. Widnieje tam
te¿ tablica z dat¹ 11 paŸdziernika 2008r.

Maria Zadora

Polski a nawet i œwiata przybywaj¹ auto-
karami, a¿eby nawiedziæ miasto, w któ-
rym dla Papie¿a wszystko siê zaczê³o.
Zdajê sobie sprawê, ile trudu kosztuje zor-
ganizowanie takiej wyprawy. Pokonuj¹c
wiele kilometrów - niejednokrotnie za-
rywaj¹ noce. W takich dniach suchy pro-
wiant to normalny posi³ek. Kap³an piel-
grzymuj¹cy ma odwagê podj¹æ odpowie-
dzialnoœæ za bezpieczeñstwo grupy oraz
za ciekawe prowadzenie ca³odziennego
zwiedzania. Stara siê tak zaplanowaæ
miejsce nawiedzenia, ¿eby pielgrzymi
mieli przekonanie, ¿e pieni¹dz wydany
na drogê, by³ dobrze zainwestowanym
wydatkiem, a czas poœwiêcony na wyjazd
by³ g³êbokim i bardzo ciekawym prze-
¿yciem religijno-turystycznym.

Zdajê sobie sprawê, ¿e gdyby kap³ani
nie organizowali pielgrzymek – to Wa-
dowice by³yby cichym, prowincjonalnym

miasteczkiem. Równie¿ myœlê o innych
miejscach pielgrzymkowych w Polsce czy
w Europie. Kap³ani organizuj¹c piel-
grzymki autokarowe podczas przejazdów
maj¹c du¿o czasu – wype³niaj¹ go treœcia-
mi religijnymi. Czêsto mówi siê o reko-
lekcjach w drodze. To pojêcie odnosi siê
nie tylko do pieszej ale i do autokarowej
pielgrzymki.

Wiele pisze siê i mówi o niedoskona³o-
œciach kap³añskich, a ja chcê uœcisn¹æ d³o-
nie kap³anom i powiedzieæ im: „Dziêku-
je, ¿e nawiedzacie z dzieæmi szkolnymi
i doros³ymi Wadowice i inne miejsca piel-
grzymkowe”. Jestem przekonany, ¿e Oj-
ciec Œwiêty pochodz¹cy z Wadowic wsta-
wia siê specjalnie u Boga za wszystkimi
s³ugami o³tarza, którzy tak t³umnie przy-
bywaj¹ ze swymi parafianami do chrzciel-
nicy wadowickiej. Oby ¿ar pielgrzymiej
modlitwy wyprosi³ u Najwy¿szego jak
najszybsz¹ Jego beatyfikacjê.

W tym dniu podczas uroczystoœci rozpo-
czêcia budowy Centrum Jana Paw³a II,
kardyna³ Stanis³aw Dziwisz powiedzia³:
„A wiec w imiê Bo¿e!”. Rozpocz¹³ siê
wtedy pierwszy etap budowy. £¹czna po-
wierzchnia wszystkich trzech budynków
pierwszego etapu wynosi 4462 m kw.
Drog¹ wœród pól dotarliœmy do placu bu-
dowy. Zobaczyliœmy w stanie surowym
trzypoziomowy budynek Centrum Wolon-
tariatu (miejsce spotkañ m³odzie¿y), oraz
Instytut Jana Paw³a II. Obecnie trwaj¹ prace
przy stawianiu œcian i sklepieñ koœcio³a
dolnego. Mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczenia
osobiœcie, jak wiele jeszcze trzeba zrobiæ,
aby powsta³a ¿ywa pami¹tka – Centrum

Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê”. Kiedy wra-
caliœmy z powrotem od Krzy¿a Papieskie-
go roztoczy³ siê widok na ³agiewnickie
sanktuarium, wie¿ê, o³tarz polowy.

PóŸniej w jednym z ¿ywych pomników
Pontyfikatu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
w kaplicy Wieczystej Adoracji, przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem uczestniczyli-
œmy w adoracji prowadzonej przez
ks. infu³ata Jakuba Gila.

Œw. Jan Maria Vianney powiedzia³:
„Wszelkie dary Bo¿e na nic by siê nam
nie zda³y, gdybyœmy nie mieli wœród nas
kap³anów! Na co komu dom pe³en z³ota,
je¿eli nie by³oby nikogo w³adnego otwo-
rzyæ nam drzwi”.

Modliliœmy siê za kap³anów, którzy s¹
darem koœcio³a i œwiata. Za kap³anów,
którzy pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni¹ ju¿ wie-
le lat oraz za tych, którzy j¹ dopiero roz-
poczynaj¹. Za dar kap³añskiego rozgrze-
szenia, za kap³anów g³osz¹cych dobr¹
nowinê, za rodziny, w których rodz¹ siê
powo³ania kap³añskie.

Œw. Jan Vianney tak mówi³ o kap³añ-
stwie: „Dobry pasterz, pasterz wed³ug
Bo¿ego Serca jest najwiêkszym skarbem,

jaki dobry Bóg mo¿e daæ parafii i jed-
nym z najcenniejszych darów Bo¿ego Mi-
³osierdzia”.

O godz. 18.30 uczestniczyliœmy we
mszy œw. odprawionej przez ks. probosz-
cza Kazimierza Turakiewicza ze Sromo-
wiec Wy¿nych, który przyby³ do
£agiewnik z grup¹ parafian w strojach
regionalnych.

W homilii mówi³, ¿e jesteœmy w szcze-
gólnym miejscu, w którym Jezus Chry-
stus objawi³ siê siostrze Faustynie. Sank-
tuarium jest œwiêt¹ przestrzeni¹, w któ-
rej p³onie ogieñ mi³osierdzia, a Duch
Œwiêty nape³nia ludzkie serca swoj¹ obec-
noœci¹. Niech mi³osierny Bóg rozpali
w nas ogieñ swej mi³oœci. Niech odnowi
nasz¹ wiarê i umocni nadziejê. Przed
obrazem „Jezu ufam Tobie” odmówili-
œmy koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
W drodze powrotnej œpiewaliœmy Lita-
niê do Serca Pana Jezusa.

Dziêkowaliœmy ks. Infu³atowi za zor-
ganizowanie dziewiêciu pielgrzymek do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach, gdzie modliliœmy siê za
kap³anów.

X–lecie Stra¿y Honorowej NSPJ w Alwerni
W Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Bo-

¿ego Honorowa Stra¿ NSPJ uda³a siê na
pielgrzymkê do Klasztoru 00. Bernardynów
w Alwerni, aby podziêkowaæ za 10 lat ist-
nienia wspólnoty w naszej parafii. Jako
wyraz wdziêcznoœci z³o¿yliœmy dar: hafto-
wany obrus na o³tarz w kaplicy Cudowne-
go Obrazu „ECCE HOMO” z napisem
„Jezu Ufam Tobie.” Mszê œw. poprzedzi³a
koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia.

Eucharystie sprawowa³ o.Zbigniew Krzy-
stek, który wyg³osi³ równie¿ konferencjê

(ci¹g dalszy na str. 7)

na temat koñcz¹cego siê Roku Kap³añ-
skiego, nawi¹za³ do uroczystej Euchary-
stii sprawowanej przez Ojca œw. Benedyk-
ta XVI na placu œw. Piotra, który og³osi³
œw. Jana Vianneya patronem wszystkich
kap³anów, wskazuj¹c Tego niezwyk³ego
Kap³ana jako wzór do naœladowania.

Ojciec Zbigniew podkreœli³ rolê i za-
dania Stra¿y Honorowej Serca Bo¿ego
w modlitwie kap³anów a tak¿e troskê


