Rodzina Domowym Koœcio³em
Po rekolekcjach wakacyjnych
Rekolekcje dobieg³y koñca i trzeba by³o wracaæ do
domu. Podczas po¿egnania
by³y ³zy i obietnice kolejnego spotkania, a w sercach
pragnienie, aby ten stan przyjaŸni z Bogiem trwa³ jak najd³u¿ej, aby stale ¿yæ
w ³asce uœwiêcaj¹cej, aby zawsze byæ gotowym na spotkanie z tym , który nas umi³owa³. Znaliœmy ju¿ jedn¹ z dróg, która
prowadzi³a do takich relacji. Jak znaleŸæ
w parafii chêtnych do kroczenia t¹ drog¹,
jak znaleŸæ przewodników : kap³ana i ma³¿eñstwo, które mog³oby nami pokierowaæ?
Chyba siê to nie uda. Najbli¿ej Andrychowa ( tam mieszkaliœmy w tym czsie),
Oaza Rodzin by³a obecna w parafiach Krakowa, któ¿ bêdzie chcia³ do nas przyje¿d¿aæ?
Czy znajdziemy ksiêdza, który bêdzie
chcia³ przyj¹æ na siebie dodatkowe obowi¹zki? Widzieliœmy same przeszkody.
Ma³a by³a nasza wiara. Zaraz po powrocie
swoimi rekolekcyjnymi prze¿yciami i pragnieniami trwania na drodze Domowego
koœcio³a podzieliliœmy siê z ówczesnym
proboszczem Ks. Stanis³awem Sikor¹.
A on na to: „ Przyszed³ do parafii nowy
Kap³an, który w poprzedniej parafii zajmowa³ siê Oaz¹ M³odzie¿ow¹, jego dam
wam na opiekuna”. O rekolekcjach i pragnieniu utworzenia Krêgu Oazy Rodzin

podzieli³em siê ze swoimi wspó³pracownikami,
w efekcie pozyskaliœmy
do naszej wspólnoty rodziców, wtedy jeszcze ucznia Liceum, dziœ ju¿ kap³ana z dwudziestoletnim sta¿em, Ksiêdza Mieszko Pabisia, który przez d³ugie lata by³ wikariuszem naszej parafii. Spotkaliœmy siê
z ks. Kazimierzem Kulp¹, który zosta³ wyznaczony na naszego opiekuna.
Spotkanie by³o bardzo owocne, przekonaliœmy siê jak uprzedzaj¹co dzia³a Duch
Œw. Ks. Kazimierz, stary oazowicz, te¿
myœla³ jak w nurt ruchu w³¹czyæ rodziny.
Pozosta³o jeszcze pozyskanie kilku ma³¿eñstw, kr¹g powinien liczyæ od 4 do 7
ma³¿eñstw. Zaproszenie do udzia³u podane
zosta³o w og³oszeniach parafialnych. Po
tygodniu by³o 6 par. Pozosta³o pozyskanie
pary pilotuj¹cej. Telefon do Krakowa. „Mo¿emy przyjechaæ w dwa ma³¿eñstwa, ale
sami rozumiecie ,¿e to raczej jednorazowo”.
I przyjechali : Zosia i Gienek oraz Czesiu
(to oni byli naszymi animatorami na rekolekcjach) i dali piêkne œwiadectwo, utwierdzaj¹c obecne ma³¿eñstwa, ¿e warto podj¹æ tê drogê. PrzywieŸli komplet materia³ów do prowadzenia krêgu i wybrali parê
prowadz¹c¹. Powiedzieli ”Byliœcie na rekolekcjach, wiecie o co chodzi, reszta Duch
Œw. i materia³y”. I tak to siê zaczê³o.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
21. N i e d z i e l a Z w y k ³ a

„Trudno jest staæ siê œwiêtym. Trudno, owszem, ale nie jest to niemo¿liwe.”
œw. o. Pio
Oby droga Karola Wojty³y do œwiêtoœci by³a kolejnym przyk³adem do zbawienia danym nam przez Boga i Koœció³.
Krzysztof Jopek z rodzin¹

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

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PROROKA IZAJASZA
Iz 66,18–21 Powszechnoœæ zbawienia

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊTEGO
PAW£A APOSTO£A DO HEBRAJCZYKÓW
Hbr 12,5–7.11–13 Tego Pan mi³uje, kogo karze

Chrzest Œw.

Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem,
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
EWANGELIA £k 13,22–30 Królestwo Bo¿e dostêpne dla wszystkich narodów

Jezus nauczaj¹c, szed³ przez miasta i wsie, i odbywa³ sw¹ podró¿ do Jerozolimy. Raz ktoœ Go zapyta³: „Panie, czy tylko nieliczni bêd¹ zbawieni?” On rzek³
do nich: „Usi³ujcie wejœæ przez ciasne drzwi; gdy¿ wielu, powiadam wam, bêdzie chcia³o wejœæ, a nie bêd¹ mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stoj¹c na dworze, zaczniecie ko³ataæ do drzwi i wo³aæ: »Panie, otwórz
nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, sk¹d jesteœcie«. Wtedy zaczniecie
mówiæ: »Przecie¿ jadaliœmy i piliœmy z Tob¹, i na ulicach naszych naucza³eœ«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie. Odst¹pcie ode Mnie
wszyscy dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoœci«. Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie
zêbów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bo¿ym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjd¹ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia i si¹d¹ za sto³em w królestwie Bo¿ym. Tak oto s¹ ostatni,
którzy bêd¹ pierwszymi, i s¹ pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi”.

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

Nadia Kozio³, córka Piotra i Moniki
Adrian Targosz, syn Artura i Marty
Bronis³aw Ska³ka, syn Micha³a i Magdaleny
Micha³ Jêdrzejczyk, syn Macieja i Joanny
Dominika Maciejczyk, córka Bogdana i Agnieszki
Krzysztof Kachel, syn Andrzeja i Pauliny
Ignacy P³onka, syn Grzegorza i Zofii
Damian Pieczonka, syn Dominika i Danuty
Kamil Cha³upa, syn Paw³a i Katarzyny
Damian Zawi³a, syn Dariusza i Magdaleny
Karol Bernat, syn Krzysztofa i Katarzyny
Lena Janeczek, córka Marcina i Mai
Wiktoria Latocha, córka Roberta i Doroty
Oliwia Widlarz, córka £ukasza i Iwony
Zuzanna Zychowicz, córka Marka i Agnieszki
Maja Bucka, córka Marcina i Agnieszki
Zofia Sulikowska, córka Marcina i Moniki
Lilianna WoŸniak, córka £ukasza i Katarzyny
Filip Kordos, syn £ukasza i Izabeli
Filip Ciê¿arek, syn Rafa³a i Anety
Alicja Ko¿uch, córka Marcina i Joanny
Karolina Skwarczyñska, córka Bartlomieja i Sabiny

Oto s³owo Pañskie

W¹skie drzwi
Benedykt XVI komentuj¹c czytany
dziœ fragment Ewangelii powiedzia³
w rozwa¿aniu przed modlitw¹ „Anio³
Pañski” w dniu 26 sierpnia 2007
roku: „Co oznaczaj¹ owe «ciasne
drzwi»? Dlaczego wielu nie udaje siê
przez nie wejœæ? Czy¿by chodzi³o
o przejœcie zastrze¿one jedynie dla kilku wybranych? W istocie, ten sposób
rozumowania rozmówców Jezusa
jest, jak mo¿na siê przekonaæ, wci¹¿

¿ywy: zawsze pojawia siê pokusa, by
uznawaæ praktyki religijne za Ÿród³o
przywilejów czy sposób zabezpieczenia. W rzeczywistoœci przes³anie
Chrystusa wyra¿a coœ wrêcz przeciwnego: dostêp do ¿ycia maj¹ wszyscy,
lecz dla wszystkich przejœcie jest «ciasne». Nie ma uprzywilejowanych.
Przejœcie do ¿ycia wiecznego, otwarte dla wszystkich, jest «ciasne», poniewa¿ jest trudne, wymaga wysi³ku,
wyrzeczenia, upokorzenia w³asnego
-2- egoizmu”.

Pogrzeb

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

Œp.Aniela Wróbel, ur. 1919r., zam. ul. Piaskowa
Œp. Marcin Ramuciñski, ur. 1975r.,
Œp. Zbigniew Bukin, ur. 1951r., zam. M. Wadowity
Œp. Felicja K³obuch, ur. 1933r., zam. ul. Nieca³a
Œp. Wanda We³na, ur. 1939r., zam. ul. S³owackiego
Œp. Tadeusz D³ugosz, ur. 1941r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Stanis³aw Bando³a, ur. 1941r., zam. ul. Krakowska
Œp. Maria S³obodzian, ur. 1923r., zam. ul. Lwowska
Œp. Anna Sobczyñska, ur. 1924r., zam. al. Wolnoœci
Œp. Kazimierz Dudziak, ur. 1933r., zam. ul. Batorego
Œp. Zdzis³aw Matuszyk, ur. 1942r., zam. Os. S³oneczne
-7-

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne
spoczywanie.

Poniedzia³ek 23 sierpnia
6.00 Œp. Wanda We³na
7.00 Œp. Irena Jarzynka - 12 r. œm. i jej rodzice
8.00 Œp. Roman Rosentrauch
12.00 Œp. Felicja K³obuch
18.00 Œp. Anna Szczur
Œp. Kazimierz Dudziak
Wtorek 24 sierpnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Wanda We³na
8.00 Œp. Roman Rosentrauch
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Stefana
18.00 Œp. Felicja K³obuch
Œp. Anna Sobczyñska
Œroda 25 sierpnia
6.00 Œp. Felicja K³obuch
7.00 Œp. Anna Sobczyñska
7.30 Œp. Kazimierz Kozie³ - 2 r. œm.
8.00 Œp. Anna i Tomasz M³odochowscy
12.00 Œp. Waleria i Dominik G³adyœ, ich dzieci
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Anna Szczur
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Kazimierz Dudziak
Œp. Zbigniew Bukin

Œwiêci tego tygodnia: w

poniedzia³ek – wspomnienie œw. Ró¿y z Limy,
dziewicy, we wtorek – œwiêto œw. Bart³omieja, aposto³a, w œrodê – wspomnienie œw.
Ludwika, króla, w czwartek – Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Moniki, w sobotê – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a, w niedzielê – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela.

Intencje mszalne:
Czwartek 26 sierpnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Felicja K³obuch
8.00 Œp. Apolonia i Ludwik Pawlik
12.00 Œp. Józef Pacut, rodzice, syn Stanis³aw
18.00 Œp. FranciszekCholewa14 r. œm. i zmarli z rodziny
Œp. Rozalia Ludwik Skowronek,
ich dzieci i wnuk Jacek
Pi¹tek 27 sierpnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Kunegunda i Józef Filek
8.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Marii i Grzegorza
w 22 r. œlubu oraz o b³og. Bo¿e dla dzieci
12.00 Œp. Micha³ Urbañski
18.00 Œp. Felicja K³obuch
Œp. Kazimierz Dudziak
Sobota 28 sierpnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Wiktorii
8.00 Œp. Felicja K³obuch
12.00 O b³og. Bo¿e dla Jana Witek
w 1 r. urodzin o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jan Gordecki - 1 r.œm., Jadwiga Gordecka
Niedziela 29 sierpnia
6.00 Œp. Krystyna Wójtowicz - 3 r. œm.
7.30 O b³. Bo¿e w 25 r. œlubu
Jolanty i Bogus³awa Rzyckich
9.00 Œp. Jan B¹k - 15 r. œm. oraz ¿ona Janina
10.00 Roków Œp. Tadeusz Adamek - 4 r.œm.
10.30 O b³. Bo¿e dla Karoliny i Stanis³awa w 50 r. œlubu
12.00
13.15 O zdrowie i b³og. Bo¿e i dary Ducha œw.
w nowym roku szkolnym dla Ani i Artura
19.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
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21. Nie dz iel a Zwyk ³a - 22 sierpnia 2 010 r.
1. Dzisiaj przy koœciele Panie z Zespo³u
Charytatywnego zbieraj¹ ofiary na przybory szkolne dla biednych dzieci.

6. Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbêdzie siê wyj¹tkowo w czwartek
02 wrzeœnia o godz. 19.00.

2. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziêkujemy za tegoroczne zbiory.

7. Dni skupienia dla narzeczonych odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we wrzeœniu
przez dwie soboty, 04. i 11. wrzeœnia od
godz. 16.00 oraz dwie niedziele 05. i 12.
wrzeœnia na mszy œw. o godz. 9.00 i po niej
spotkanie w domu parafialnym, a nie jak
dotychczas przez cztery kolejne niedziele.

3. W ramach „Radosnych Czwartków”
dla dzieci – jedziemy do Niedzicy i Kluszkowiec. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt 5 z³.
4. Spotkanie Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego odbêdzie siê w czwartek o godz. 16.30.
5. W sobotê zapraszamy uczestników
S³u¿by Liturgicznej, Ruchu Œwiat³o –
¯ycie, oraz Domowego Koœcio³a, na
XXXVIII pielgrzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej.

8. Od niedzieli 5 wrzeœnia msze œw. wieczorne w niedziele i œwiêta bêd¹ o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabo¿eñstwa
o godz. 17.30. Tak bêdzie a¿ do maja przysz³ego roku.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dolewa³ do studni Jakubowej
Przez 9 lat ks. Krzysztof G³ówka by³
wikariuszem naszej parafii. Przez ten
czas z pomoc¹ ³aski Bo¿ej i ¿yczliwoœci
ludzkiej wiele dobrego wniós³ w ¿ycie
parafialne.
Z wdziêcznoœci¹ wspominam, zainicjowanie przez niego pielgrzymek na Apel
Jasnogórski. Rozpoczê³y siê one od 2001
roku. Ka¿dego 16. miesi¹ca oko³o godziny 16:00 wyrusza grupa mieszkañców ziemi wadowickiej pod opiek¹ ks. Krzysztofa na Jasn¹ Górê. Tam uczestnicz¹ we
Mszy Œw. oraz w Apelu Maryjnym. Wracaj¹ ko³o pó³nocy. Jedna trzecia to entuzjaœci, którzy co miesi¹c pielgrzymuj¹.
Wiem, ¿e w jesieni ubieg³ego roku odbyli
setn¹ pielgrzymkê – czyli ks. Krzysztof
prze¿y³ do sierpnia 2010 roku prawie 110
wyjazdów z Wadowic na Jasn¹ Górê. Telewizja Trwam codziennie transmituje
apel jasnogórski. Wielokrotnie telewidzo- -3-

wie toruñskiego nadania podkreœlali niezwyk³¹ wytrwa³oœæ pielgrzymów wadowickich, którzy co miesi¹c je¿d¿¹ do Czêstochowy, aby modliæ siê za Ojca Œwiêtego. To dziêki ks. Krzysztofowi G³ówce
systematyczna modlitwa wadowiczan w intencji Ojca Œw. na Jasnej Górze sta³a siê
znana w ca³ej Polsce.
Dziêki swemu menad¿erskiemu talentowi potrafi³ w tym czasie zorganizowaæ wiele pielgrzymek zagranicznych – zw³aszcza
do W³och, jak równie¿ i innych miejscowoœci. Trzeba podkreœliæ jego wielk¹ zaradnoœæ, odwagê i umiejêtnoœæ pokonywania ró¿nych trudnoœci. Organizowanie pielgrzymek, tak krajowych jak i zagranicznych, to wielki trud. Trzeba mieæ œmia³oœæ
pokonywania trudnoœci oraz bycia z ludŸmi. Nasze czasy domagaj¹ siê tak¿e takiej
(ci¹g dalszy na str. 4)

katechet¹ w Zespole Szkó³ im. ks. Józefa
Tischnera. A ostatni rok katechizowa³
w Zespole Szkó³ ks. Twardowskiego – dawnej „Budowlanki”.
Przez ostatni rok du¿o serca w³o¿y³
w tworzenie kaplicy parafialnej w Rokowie. Znalaz³ tam bardzo wdziêcznych
wspó³pracowników. Dziêki nim móg³ utworzyæ miejsce, w którym, co tydzieñ sprawujemy Mszê Œw. Mieszkañcy Rokowa widz¹c
zaanga¿owanie ks. Krzysztofa darzyli go
wielk¹ sympati¹. Bardzo go s³uchali.
Bóg obdarzy³ go dobrym jêzykiem. Umie
do swych racji przekonywaæ i zjednywaæ
innych.
Wol¹ ks. kardyna³a Stanis³awa Dziwisza,
ks. Krzysztof z dniem 26 sierpnia zostaje
przeniesiony na stanowisko wikariusza na
Kurdwanów w Krakowie.
Ksiê¿e Krzysztofie – za pracê w³o¿on¹
z wielkim sercem w nasz¹ parafiê wyra¿am Ci wielk¹ wdziêcznoœæ. Niech Matka
Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy i S³uga Jan
Pawe³ II prowadzi Ciê po dalszych drogach
kap³añskiego ¿ycia.
¯yczymy i zdrowia i mêstwa i b³ogos³awieñstwa przez rêce Maryi. ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

formy duszpasterstwa. Podczas pielgrzymki mo¿na przekazaæ uczestnikom wiele
spraw Bo¿ych i ludzkich. Maj¹ du¿o czasu
na s³uchanie. Wspó³czeœnie widzimy jak
Polska siê rozjeŸdzi³a. Wiele jest wycieczek oraz du¿o pielgrzymek. Ludzie maj¹
wiêcej czasu wolnego, a tak¿e i pieniêdzy.
W promowaniu Wadowic jako Miasta
Papieskiego przys³u¿y³ siê równie¿
ks. Krzysztof poprzez specjalne albumy. Jest
autorem przynajmniej piêciu piêknych folderów. Ma du¿y talent w tworzeniu plakatów i banerów. Rzucaj¹cy siê w oczy
w naszej bazylice baner o organach to jego
dzie³o. Pomaga³ w prowadzeniu grupy
osób niepe³nosprawnych zwanych „Rafa³kami”, a tak¿e „Szko³y Modlitwy Jana Paw³a II” jak równie¿ „Grupy modlitewnej
Ojca Pio”. Przyczyni³ siê do wzmo¿onego
kultu o. Pio w naszej parafii. Dziêki niemu jest obraz œw. o. Pio w Kaplicy Ukrzy¿owania, a tak¿e wystara³ siê, by sprowadziæ relikwie wielkiego stygmatyka z San
Giovanni Rotondo do naszej bazyliki.
Przez pewien czas katechizowa³ m³odzie¿
Gimnazjum nr 1. Przez d³u¿szy czas by³

przyprowadzi³a nas do Sakramentu Pojednania. Uspokaja³aœ nasze serca, a Chrystus
w Eucharystii umacnia³ nasz¹ wiernoœæ,
utrwala³ mi³oœæ, dodawa³ si³ do pokonywania trudów. Dziœ Maryjo dziêkujemy Ci za
Twoj¹ czu³a opiekê, i za to, ¿e mo¿emy cieszyæ siê synami, synowymi i wnukami.
Matuchno Bo¿a przez Twoje orêdownictwo
prosimy, by nasi potomkowie nigdy nie
zgubili drogi do Boga i Koœcio³a, byœmy
szczêœliwie doszli do celu ziemskiej wêdrówki do wiecznego obcowania z Bogiem
przy Twoim boku Maryjo.

Podziêkowanie
Matko Bo¿a Nieustaj¹cej Pomocy przychodzimy do Ciebie z gor¹cym podziêkowaniem za £askê prze¿ycia 50 lat w ma³¿eñstwie. Spogl¹damy na nasz¹ przesz³oœæ.
Widzimy sceny radosne, pe³ne gor¹cego
uczucia, pogodne jak s³oneczny dzieñ.
Widzimy te¿ sceny smutne, mgliste, spowite chmurami. Dziêki £asce Bo¿ej
Opatrznoœci i Twojej pomocy, Maryjo, z³e
chwile nie trwa³y zbyt d³ugo. Tyœ bowiem
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Wdziêczni za opiekê
Anna i Józef

skie”. S¹ g³osem wielkiej odwagi i g³êbokiej wiary, wo³a wielkim g³osem o œwiêtoœæ Koœcio³a poœród powszechnego zepsucia. Jej te¿ przypisuje siê zbiorek modlitw:
„Tajemnice szczêœcia”. Umiera w 1373r, .
a 18 lat póŸniej zostaje uznana œwiêt¹ przez
papie¿a Bonifacego IX.
Po spacerze po Rynku wracamy
ul. Grodzk¹, piêknie odnowion¹ Kanonicz¹, przechodzimy obok Kamienicy
Dziekañskiej, Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, Centrum Jana Paw³a, obok
Wzgórza Wawelskiego, religijnego i patriotycznego Centrum Polski, Bulwarami
Wiœlanymi i udajemy siê do £agiewnik.
Ka¿dy z nas wstêpuje do Kaplicy Wieczystej Adoracji, która jest ¿ywym pomnikiem
wdziêcznoœci Bogu za Pontyfikat Jana
Paw³a II. „£agiewniki ,to miejsce, które
wybra³ sam Bóg, by st¹d rozdzielaæ ³aski
swojego mi³osierdzia” (bp J. Zaj¹c). P³onie tu Ogieñ Mi³osierdzia, zapalony
w Watykanie w prywatnej kaplicy przez
Jana Paw³a II. „Uwielbiaj duszo moja Mi³osierdzie Pana, Raduj siê w nim serce moje
ca³e, boœ na to przez Niego wybrana, by
szerzyæ mi³osierdzia Jego chwa³ê”.
Na 18.30 udajemy siê do Kaplicy Klasztornej. Uczestniczymy we mszy œw. Modlimy siê przed obrazem Jezusa Mi³osiernego. Przedstawiamy Bogu nasze sprawy, zawierzamy Mu siebie, nasze rodziny, naszych
bliskich, prosimy: miej mi³osierdzie dla nas
i ca³ego œwiata. „Oka¿ mi Bo¿e mi³osierdzie swoje, wed³ug litoœci Serca Jezusowego, us³ysz wzdychania i proœby moje i ³zy
serca skruszonego”. Z ka¿d¹ pielgrzymk¹
do £agiewnik, gdzie pielgrzymujemy co
miesi¹c, odkrywamy coœ nowego, zobaczymy coœ innego, poznajemy nowych ludzi.
Nabywamy coraz to nowych doœwiadczeñ.
Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie.

Pielgrzymka do £agiewnik
Tradycyjnie, pod koniec miesi¹ca, pielgrzymujemy z ks. infu³atem Jakubem Gilem do £agiewnik. 23.07 to dzieñ œw. Brygidy, powo³anej na patronkê Europy, wraz
z œw. Edyt¹ Stein oraz Katarzyn¹ ze Sieny
1.10.1999r.przez Jana Paw³a II, który
chcia³, aby obok wielkich œwiêtych Cyryla i Metodego oraz Benedykta z Nursji by³y
równie¿ postacie niewieœcie, by podkreœliæ
wielk¹ rolê jak¹ kobiety odgrywa³y i odgrywaj¹ w koœcielnej i œwieckiej historii
kontynentu.
Œw. Brygida jako jedyna z szóstki patronów pozosta³a do koñca ¿ycia osob¹
œwieck¹. Urodzona w 1303r. w rodzinie
g³ównego sêdziego Upplandii, spokrewniona z rodem królewskim. Jako dziecko ju¿
doœwiadcza³a wizji: ukaza³a siê Jej Dziewica Maryja w koronie, oraz widzia³a
mêkê Jezusa Chrystusa. W wieku 13 lat
zosta³a wydana za m¹¿, urodzi³a 8 dzieci,
z których jedno, Katarzyna z Vadsteny,
zosta³o wyniesione na o³tarze. Brygida,
razem z mê¿em, ludzie g³êboko wierz¹cy,
uczestniczyli w wielu pielgrzymkach, które
otwieraj¹ Jej oczy na wojuj¹c¹ Europê
i s³aboœci koœcio³a. Postanawiaj¹ za³o¿yæ
klasztor mêsko-¿eñski, w którym oboje
mogliby ¿yæ w klauzurze. W mistycznych
wizjach Jezus przekazuje Jej obietnicê i¿
zostanie Jego oblubienic¹ i rzeczniczk¹.
Brygida nie waha siê krytykowaæ i napominaæ króla, duchownych i zakonników.
Z sk³óconego i prze¿ywaj¹cego kryzys
Rzymu, oœmiela siê pisaæ listy do kolejnych papie¿y przebywaj¹cych w Awinionie, wzywaj¹ce ich do natychmiastowego
powrotu do Rzymu i do odnowy koœcio³a.
Mówi³a o sobie i¿ jest „ubogim goñcem
z wielkim listem od Pana”. Jej objawienia
zosta³y wydane pt. „Objawienia Niebiañ-
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