Szanowny Ksiê¿e Proboszczu
Nazywam siê Ma³gorzata Rejdych, prowadzê Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca, skupiaj¹ce
grupê pacjentów Kliniki
Kardiochirurgii w Krakowie.
Zostaliœmy zaproszeni do udzia³u w tegorocznym Œwiatowym Dniu Serca, którego ogólnopolskie obchody bêd¹ w³aœnie w Wadowicach w niedzielê, 26 wrzeœnia. Przyjedziemy do Wadowic grup¹
oko³o 30-osobow¹; bêd¹ to osobyo po
przeszczepie serca, operowani w Krakowie, ale s¹ mieszkañcami ró¿nych zak¹tków Polski. Dla niektórych bêdzie to
pierwszy pobyt w Wadowicach. W³aœnie
g³ównie dla nich planujê zwiedzanie
domu rodzinnego Paw³a II.

Bardzo chcielibyœmy
wspólnie uczestniczyæ
we mszy œw. w Bazylice, by podziêkowaæ Panu Bogu za drugie
¿ycie, za szczêœliw¹ operacjê, oraz pomodliæ siê w intencji zmar³ych, których serca bij¹ w naszych piersiach, za rodziny ich
bliskich za to, ¿e zgodzili siê na oddanie
narz¹dów do transplantacji. Mam ogromn¹
proœbê – o zamówienie mszy œw. w niedzielê, 26 wrzeœnia o godz. 12.00 – w³aœnie dla nas. Z nami, z pewnoœci¹ we mszy
uczestniczyliby nasi lekarze, lekarze innych krakowskich klinik i szpitali kardiologicznych, którzy bêd¹ obecni w Wadowicach na Œwiatowym Dniu Serca.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
25. Niedziela Zwyk³a

Z powa¿aniem, Ma³gorzata Rejdych

Jezu, Zbawicielu œwiata, który udzieli³eœ swojemu S³udze Janowi Paw³owi II
daru g³êbokiej i ¿ywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej mi³oœci Boga
fot. St. M¿yk
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i bliŸniego, oraz wielkiej gorliwoœci o zbawienie dusz, prosimy Ciê o w³¹czenie S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II w Poczet Œwiêtych.
Zdzis³aw Uniwersa³

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZE-

GO LISTU ŒW. PAW£A AP. DO TYMOTEUSZA 1 Tm 2, 1-8 Wspólne b³agania za

PROROKA AMOSA Am 8, 4-7 Bóg ukarze gnêbicieli ubogich

EWANGELIA:

£k 16, 1-13

wszystkich ludzi

Przypowieœæ o nieuczciwym rz¹dcy

Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów:«Pewien bogaty cz³owiek mia³
rz¹dcê, którego oskar¿ono przed nim, ¿e
trwoni jego maj¹tek. Przywo³a³ go do siebie i rzek³ mu: „Có¿ to s³yszê o tobie? Zdaj
sprawê z twego zarz¹du, bo ju¿ nie bêdziesz
móg³ byæ rz¹dc¹”. Na to rz¹dca rzek³ sam
do siebie: „ Co ja pocznê, skoro mój pan
pozbawia miê zarz¹du? Kopaæ nie mogê,
¿ebraæ siê wstydzê. Wiem, co uczyniê, ¿eby
miê ludzie przyjêli do swoich domów, gdy
bêdê usuniêty z zarz¹du”. Przywo³a³ wiêc
do siebie ka¿dego z d³u¿ników swego pana
i zapyta³ pierwszego: „Ile jesteœ winien
mojemu panu?” Ten odpowiedzia³: „Sto
beczek oliwy”. On mu rzek³: „WeŸ swoje
zobowi¹zanie, siadaj prêdko i napisz: piêædziesi¹t”. Nastêpnie pyta³ drugiego:
„A ty ile jesteœ winien?” Ten odrzek³: „Sto
korcy pszenicy”. Mówi mu: „WeŸ swoje
zobowi¹zanie i napisz: osiemdziesi¹t”. Pan

Wspó³czesny stygmatyk

W czwartek Koœció³ wspomina œwiêtego
Ojca Pio, kapucyna. Wielu pamiêta jego
¿ycie, dla tysiêcy ludzi by³ wzorem naœladowcy Chrystusa jako lekarz dusz i cia³.
Od pocz¹tku ³aski mistyczne by³y dla œwiêtego Pio rzecz¹ tak naturaln¹, ¿e dopiero
po latach dowiedzia³ siê, ¿e niewielu ich
doœwiadcza. Cierpienia, duchowe walki
i umiejêtnoœæ widzenia cudzych s³aboœci
by³y dla niego krzy¿em i równoczeœnie
Ÿród³em ³aski dla innych. Za³o¿ony przez
niego Dom Ulgi w Cierpieniu powsta³ nie
mniej cudownie ni¿ krwawi¹ce stygmaty. -2-

pochwali³ nieuczciwego rz¹dcê, ¿e roztropnie post¹pi³. Bo synowie tego œwiata roztropniejsi s¹ w stosunkach z ludŸmi podobnymi sobie ni¿ synowie œwiat³a. Ja tak¿e
wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjació³ niegodziw¹ mamon¹, aby gdy wszystko siê skoñczy, przyjêto was do wiecznych
przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest
wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny;
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten
i w wielkiej nieuczciwy bêdzie. Jeœli wiêc
w zarz¹dzie niegodziw¹ mamon¹ nie okazaliœcie siê wierni, prawdziwe dobro kto
wam powierzy? Jeœli w zarz¹dzie cudzym
dobrem nie okazaliœcie siê wierni, kto wam
da wasze? ¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym wzgardzi. Nie
mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie”».
Oto s³owo Pañskie

Wielu bulwersowa³ podobnie jak sam Chrystus, do którego pokornie pragn¹³ siê upodabniaæ.
W naszej bazylice wadowickiej s¹ relikwie tego Œwiêtego. Przywióz³ je z San
Giovanni Rotondo przed kilku laty
ks. Krzysztof G³ówka. Wci¹¿ przy tych relikwiach ludzie siê modl¹. Nasze miasto
podpisa³o uk³ad braterski, tzw. „gemellaggio” z miastem œw. o. Pio. Za jego poœrednictwem prosimy Boga, aby w Wadowicach, w miejsce sporu o szpital, podjêto solidarn¹ pracê nad w³aœciwym domem ulgi
dla miejscowych chorych.
Agenda

Rodzina Domowym Koœcio³em
Nasza modlitwa osobista
Spotkanie, o przebiegu którego pisaliœmy
poprzednio, nie jest formacj¹, jest pocz¹tkiem formacji, informacj¹, czy pouczeniem, co mamy w sobie i jak zmieniaæ, aby
móc na kolejnym spotkaniu „zdaæ sprawê
z w³odarstwa swego”. Tak wiêc naprawdê
wszystko zale¿y od tego co dokona siê w
nas pomiêdzy spotkaniami, czy powa¿nie
potraktujemy zadanie czy te¿ nie. Mówi¹c
wobec wspólnoty mo¿emy „fantazjowaæ”,
mówiæ jak to dobrze nam „wychodzi” ale
to nie o to chodzi i ma „krótkie nogi”. Bo
jeœli faktycznie podejmujemy formacjê, to
owoce s¹ widoczne bez opowiadania,
wspólnota widzi to doskonale. Pierwszym
tematem formacyjnym jest zwrócenie uwagi na modlitwê osobist¹. W sercu rodzi³ siê
protest; po co ten temat skoro siê modlê,
odmawiam pacierze. Tak by³o i z nami.
A potem refleksja, bo modlitwa to rozmowa z Bogiem, ja mówiê - Bóg s³ucha, Bóg
mówi - ja s³ucham. Zrozumieliœmy, ¿e
w naszych modlitwach my wci¹¿ mówimy
(a Jezus mówi³ „na modlitwie nie b¹dŸcie
gadatliwi”) a czêsto bywa tak, ¿e nawet nie
do koñca wiemy do Kogo mówimy, a co
dopiero ze s³uchaniem. Bóg oczekuje spotkania osobistego z nami, oczekuje jak ka¿-

dy ojciec, aby jego dziecko podzieli³o siê
z nim swoimi radoœciami i troskami. Czy
w mojej modlitwie by³y radoœci? Nie, bo
Boga traktowa³em jako dawcê. A i proœby
czêsto by³y nijakie, ogólne a ¿ycie sk³ada
siê ze szczegó³ów, i o takie nale¿y prosiæ.
Na jednych z rekolekcji, podczas konferencji o modlitwie, zapytano prowadz¹cego
ksiêdza jezuitê, „Czy godzi siê na modlitwie prosiæ o samochód, który jest nam
bardzo potrzebny”. Ojciec Józef, uzasadniaj¹c stwierdzenie ,¿e modlitwa musi byæ
bardzo konkretna, odpowiedzia³: „Godzi
siê, godzi i trzeba podaæ markê i kolor”
i chocia¿ wywo³a³o to salwy œmiechu, to
Ojciec wcale nie ¿artowa³.
Modl¹c siê w bardzo konkretnych sprawach, te sfery swego ¿ycia oddajemy Bogu,
a do Niego wszystko nale¿y. A Pan Jezus
mówi¹c „Beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie” zachêca nas do modlitwy w ka¿dej
sprawie „bo nic nie uczynimy”. Oczywiœcie nie zaprzestaliœmy modlitw wyuczonych, katechizmowych ale ka¿de z nas ubogaci³o swoj¹ modlitwê dzieleniem siê
z naszym Panem i Stworzycielem swoimi
sprawami. W ten sposób nasze ¿ycie oddaliœmy Bogu, uœwiadomiliœmy sobie, ¿e niema niczego w naszym ¿yciu, co nie jest
Bo¿e a jeœli jest, to jest to grzechem.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Podziêkowanie

kowie, sk³ada serdeczne podziêkowanie za
z³o¿one ofiary pieniê¿ne na tacê w kwocie
8800 z³ w dniu 15 sierpnia na rzecz budowy koœcio³a.

Ks. Artur £yskowski, proboszcz parafii
Mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela w Mysz-

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
-7-

Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 20 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Dudziak
7.00 Œp. Maria Pi¹tkowska
7.30 Œp. Wincenty Opidowicz - r.œm.
8.00 Œp. Antoni P³awecki
12.00 Œp. Anna Sobczyñska
18.00 Œp. Ma³gorzata Babula
Œp. Rozalia Baraniec
Wtorek 21 wrzeœnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.30 Œp. Anna Sobczyñska
8.00 Œp. Kazimierz Dudziak
12.00 Œp. Józef Puc
18.00 Œp. Barbara - 1 r. œm.
Œp. Grzegorz Sporek - 3 r. œm.

Czwartek 23 wrzeœnia
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Anna Sobczyñska
7.30 Œp. Ma³gorzata Babula
8.00 Œp. Maria Wawrzyñczyk
12.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 Œp. Adaœ £abucin - 28 r. œm.
Œp. Kazimierz Dudziak
Pi¹tek 24 wrzeœnia
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Kazimierz Dudziak
7.30 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
8.00 Sp. Ma³gorzata Babula
12.00 Œp.JózefTwarógi¿onaAnnaorazzmar³edzieci
18.00 Œp. Stanis³aw i Maria Kazimierczak
Œp. Henryk Pietraszewski
Sobota 25 wrzeœnia
6.00 Sp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
7.30 Œp. Maria Wawrzyñczyk
8.00 Œp. Kazimierz Dudziak
12.00 Za kap³anów o potrzebne ³aski
18.00 Sp. Janina Dêbska - 11 r. œm
Œp. Ma³gorzata Babula

Œroda 22 wrzeœnia
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.30 Œp. Kazimierz Dudziak
Niedziela 26 wrzeœnia
8.00 Œp. Maria Mirowska
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
12.00 Œp. Anna Sobczyñska
7.30 Œp. Ma³gorzata Babula
18.00 W intencjach nowennowych
Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Za zmar³ych
9.00 Œp. Sylwester Pijanowski - 35 r. œm.
Œp. Agata Jurczak Kordek - 8 r. œm. 10.00 RokówOzdrowieib³.Bo¿edlaszafarzaRafa³aGadochy
Œp. Marcin Ramuciñski
10.30 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Zbigniew Bukin
12.00 Œp. W³adys³awa P³awna - 4 r. œm., Franciszek i Jan
Œp. Edward Chowaniak
13.15
Œp. Maria Wawrzyñczyk
18.00 Œp. Micha³ Œwitalski
Œp. Antoni Kudela

Podziêkowanie
Wyra¿amy serdeczne Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one w niedzielê 05 wrzeœnia, na
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tacê i w kopertach na nowe organy w naszej bazylice. Zebrano kwotê 16.058 z³.
Dziêkujemy Ofiarodawcom, którzy podali swoje dane, jak i bezimiennym.

25. Niedziela Zwyk³a - 19 wrzeœnia 2010r
1. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy siê o dobre przygotowanie naszej m³odzie¿y do Sakramentu Bierzmowania.
2. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbêdzie siê spotkanie cz³onków Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.
3. W pi¹tek 24 wrzeœnia o godz. 15.00
pielgrzymujemy do £agiewnik. Koszt 15 z³.
4. Wprzysz³¹ niedzielê w Wadowicach prze¿ywaæ bêdziemy Œwiatowy Dzieñ Serca.
5. Nocne czuwanie na Jasnej Górze odprawimy w nocy z pi¹tku 29 na sobotê 30
paŸdziernika. Wyjazd w pi¹tek o godz.

17.00. Powrót w sobotê oko³o godz. 7.00
rano. Koszt 30 z³.
6. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
Œwiêto œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty, w œrodê – wspomnienie b³. Bernardyny Marii Jab³oñskiej, dziewicy, w czwartek – wspomnienie œw. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika, w sobotê – wspomnienie
b³. W³adys³awa z Gielniowa, prezbitera,
w niedzielê – wspomnienie œwiêtych mêczenników Kosmy i Damiana, patronów
aptekarzy oraz wspomnienie œwiêtych
mêczenników Wawrzyñca z Ruiz i Towarzyszy.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Medytacje Jakubowe

Wielokrotnie s³ysza³em z ust m³odych
jak wyra¿ali siê o mi³oœci jako zaiskrzeniu. By³y tam takie zwierzenia: „Spotka³em j¹ przypadkowo. Zauwa¿y³em j¹
wœród wielu dziewcz¹t i coœ na jej widok
we mnie zaiskrzy³o. Wpad³a mi w oko”.
Zacz¹³em siê z ni¹ spotykaæ. Ja te¿ jej przypad³em do gustu. Zaczê³a siê piêkna przygoda mi³oœci. Nie wiem w jakim to procencie u m³odych tak siê dzieje. S³ysza³em jednak takie zwierzenia. Wy³owienie
z t³umu dziewczyny lub ch³opca, który
spowodowa³ zaiskrzenie.
Wiele razy biorê udzia³ w ró¿norakich
pielgrzymkach – zw³aszcza autokarowych.
Organizujê je do ró¿nych miejsc. Zachêcam parafian, by w nich uczestniczyli. Jednym z g³ównych celów takiego pielgrzymowania jest nawi¹zanie osobistego kontaktu pielgrzyma z Bogiem. Zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e wielu uczestników naszych pielgrzymek jeŸdzi po to, ¿eby zo- -3-

baczyæ nowe miejsca. Sanktuaria, w których jeszcze nie byli. Nawi¹zaæ serdeczniejsze kontakty i z ksiêdzem, a tak¿e s¹siaduj¹cymi osobami. Uczestnicy pielgrzymek chc¹ na tych miejscach œwiêtych pomodliæ siê, przyj¹æ komuniê œw., kupiæ
pami¹tki. Nade wszystko pragn¹ zaczerpn¹æ w swoje ¿ycie – œwiêtoœæ, sacrum.
Wiem te¿, ¿e dla wielu pielgrzymka nie
spe³nia powy¿szych celów.
Podobnie dzieje siê to u m³odzie¿y podczas katechizowania, lekcji religii. S¹ obecni, s³uchaj¹ z wiêksz¹ czy mniejsz¹ uwag¹
tego, co mówi katecheta, ale nie zawsze jest
to pog³êbienie wiary czy te¿ jej o¿ywienie.
Dzieje siê to tak¿e u ludzi, którzy mówi¹:
„Choæ staram siê, co niedzielê chodziæ do
koœcio³a to jednak pomimo up³ywu lat i
mojej doros³oœci, wci¹¿ nie nauczy³em siê
uczestniczyæ we mszy œw.”
(ci¹g dalszy na str. 4)

kontakt. Kiedy siê modlê to z Nim rozmawiam. Gdy siê spowiadam – to Jego przepraszam. Kiedy przyjmujê Komuniê œw.
to z Nim siê ³¹czê.
Rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny. Czas
wielkiego wysi³ku dla wychowawców i wychowanków. Okres zdobywania nowych wiadomoœci, oraz pog³êbiania róznych wartoœci.
Niech Jezus Chrystus, Najlepszy Nauczyciel nieustannie obdarza moc¹. Niech buks. Infu³at
dzi nadziejê.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Wielokrotnie zastanawia³em siê nad tym
ile trzeba wysi³ku ksiêdza czy katechety,
a tak¿e pomocy ³aski Bo¿ej, aby w cz³owieku zaiskrzy³a wiara, nadzieja i mi³oœæ.
Co trzeba robiæ, ¿eby uczestnik nie tylko
s³ucha³ i patrzy³ ale prze¿y³ osobisty kontakt z Bogiem. On wpad³ w moje serce.
Rozpali³ moj¹ mi³oœæ. We mnie zaiskrzy³o. To jest mój Bóg. Mam z nim osobisty

Pielgrzymka do Wambierzyc
Spe³nione zosta³o marzenie wielu osób,
które od kilku lat czeka³y na tê pielgrzymkê. 27 i 28 lipca z ks. Grzegorzem Kuflem
30-osobowa grupa pojecha³a w Góry Sto³owe. Pielgrzymka pozwoli³a na poznanie
wielu ciekawych miejsc.
W Kudowie-Zdroju, w jednej z najpiêkniejszych w Polsce miejscowoœci wczasowo-uzdrowiskowych, spacerwaliœmy po
Parku Zdrojowym, pili wody mineralne.
W Czermnej, w dzielnicy Kudowy, byliœmy w Kaplicy Czaszek, œciany, sufit
i o³tarz kaplicy zbudowane zosta³y z 3 tys.
Czaszek. Krypta pod pod³og¹ kryje ponadto
szcz¹tki 21 tys. Zmar³ych. Twórc¹ kaplicy
by³ miejscowy proboszcz ks. Wac³aw Tomaszek, który zbudowa³ j¹ w 1776r. z czaszek i piszczeli ofiar wojen i epidemii.
Modliliœmy siê za wszystkich zmar³ych.
Z Czermnej „Drog¹ o Stu Zakrêtach”
dojechaliœmy do Kar³owa, sk¹d za znakami
¿ó³tymi powêdrowaliœmy na Szczeliniec
Wielki (919m). Uwa¿any jest za najwiêksze w Polsce „skalne miasto”. Przez ca³e
wieki by³ niedostêpny ze wzglêdy na pionowe œciany go otaczaj¹ce. W drugiej po³owie XVIII w wykuto schody, które pozwalaj¹ wedrzeæ siê na jego wierzchowinê. Po-

-4-

konujemy 682 stopnie wykute miêdzy potê¿nymi blokami skalnymi. Doprowadzaj¹
nas do schroniska na Szczelincu, z platformy widokowej podziwiamy wspania³e widoki, Stamt¹d jednostronn¹ œcie¿ynk¹, tras¹
turystyczn¹ schodzimy w dó³. Po drodze
punkty widokowe, przedziwnych kszta³tów
ska³y, bardzo wysokie szczeliny miêdzy
ogromnymi blokami skalnymi. Wszystkie
charakterystyczne ska³y i szczeliny maj¹
swoje nazwy, np. Wielb³¹d, Piekie³ko,
Kwoka, Diabelska Kuchnia. Wieczorem docieramy do g³ównego miejsca naszego pielgrzymowania – Wambierzyc, niewielkiej
miejscowoœci po³o¿onej malowniczo u podnó¿a Gór Sto³owych, w dolinie potoku
Cedron. To znany od stuleci oœrodek pielgrzymkowy zwi¹zany z kultem maryjnym
oraz rozleg³ym kompleksem kalwaryjskim.
Wieœ nazywana jest czêsto Dolnoœl¹sk¹ Jerozolim¹. Po rozlokowaniu siê w Domu
Pielgrzyma „Nazaret” i obiadokolacji wielu z nas wyruszy³o na kalwariê, aby wœród
Stacji Drogi Krzy¿owej pogr¹¿yæ siê w indywidualnej modlitwie. O godz. 21.30 stoj¹c przed barkow¹ bazylik¹ Nawiedzenia
NMP podziwiamy niezwyk³¹ iluminacjê
œwietln¹, 1390 ¿arówek oœwietla fasadê bazyliki. Taka iluminacja upamiêtnia cudowne wydarzenie z 30 maja 1679r., kiedy ko-

Matki Boskiej”. Woda z niego ma cudown¹
moc, o czym przekona³a siê przed laty
uczestniczka naszej pielgrzymki. W Wambierzycach obejrzeliœmy ruchom¹ szopkê z
800 figurkami, w tym 300 poruszanymi
przez mechanizm zegara wagowego.
Opuszczamy to niezwyk³e miejsce, do którego kiedyœ wrócimy.
W drodze powrotnej zatrzymujemy siê
w Bardzie Œl¹skim, jednym z najbardziej
znanych dolnoœl¹skich sanktuariów, w którym otacza siê kultem figurkê Matki Bo¿ej
Stra¿niczki Wiary.
Ostatnim miejscem, do którego pielgrzymujemy jest Góra œw. Anny na OpolszczyŸnie. Miano per³y Œl¹ska zawdziêcza znajduj¹cemu siê na jej szczycie sanktuarium.
W bazylice, w g³ównym o³tarzu znajduje
siê ³askami s³yn¹ca figurka œw. Anny, która
na lewym ramieniu trzyma córkê – Najœwiêtsza Maryjê Pannê, a na prawym wnuka – Jezusa. Jej staropolska nazwa Samotrzecia, oznacza: we trójkê. Modlimy siê
dziêkuj¹c Bogu i Maryi za piêkn¹ pielgrzymkê, która pozwoli³a nam poznaæ wiele
miejsc kultu religijnego, modliæ siê w nich,
obcowaæ z piêknem przyrody.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ks. Grzegorzowi za duchowe przewodnictwo, wsparcie w trudnych chwilach.

œció³ otoczy³ znakiem nieziemski blask, który utrzymywa³ siê do póŸnych godzin wieczornych. Dzieñ koñczymy odœpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego.
Kolejny dzieñ pielgrzymowania rozpoczynamy od mszy œw. Do wnêtrza bazyliki wchodzimy po monumentalnych schodach. Ka¿dy z 57 stopni ma symboliczne
znaczenie: 33 oznaczaj¹ wiek ukrzy¿owanego Chrystusa, 15 – wiek Maryi w chwili
poczêcia Jezusa, 9 – chóry anielskie. Przed
cudown¹ figurk¹ Matki Bo¿ej uczestniczyliœmy we mszy œw. sprawowanej przez naszego duchowego przewodnika ks. Grzegorza. 28-centymetrowa figurka przedstawia Maryjê, która na prawej rêce trzyma
Dzieci¹tko, a w lewej owoc granatu symbolizuj¹cy ludzkoœæ. Jezus praw¹ d³oni¹
b³ogos³awi, w lewej trzyma go³¹bka – symbol pokoju. Figurkê wyrzeŸbiono w lipowym drewnie ok. 1380r. Gotyck¹ Matkê
Bo¿¹ Królow¹ Rodzin umieszczono w o³tarzu g³ównym. Prymas Polski kardyna³
Stefan Wyszyñski ukoronowa³ figurkê 17
sierpnia 1980r. Po mszy œw. pani przewodnik zapozna³a nas z histori¹ tego miejsca,
oprowadzi³a po koœciele o szerokoœci 64
m i d³ugoœci 59 m, kaplicach, kru¿gankach.
Wnêtrze zrobi³o na nas bardzo du¿e wra¿enie. Wiele osób nape³ni³o butelki wod¹
z cudownego Ÿród³a zwanego „Studni¹

Maria Zadora

Radosny czwartek w Krakowie

5 sierpnia o godz. 8.00 wyjechaliœmy
z Wadowic. Opiekunem duchowym by³
ks. Infu³at. Pani przewodnik Maria Zadora przygotowa³a bardzo atrakcyjny program wycieczki do Krakowa. Zwiedziliœmy koœció³ na Ska³ce, Wzgórze Wawelskie, sanktuarium w £agiewnikach. Naj-

bardziej podoba³ siê nam rejs statkiem po
Wiœle. Statek nazywa³ siê „Nimfa”. Mieliœmy w Krakowie czas na kupienie sobie
pami¹tek. Ks. Proboszcz poczêstowa³
uczestników pierniczkami. Pobyt w Krakowie zakoñczyliœmy pysznym obiadem.
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