To ju¿ 120 raz
16 wrzeœnia 2011r.
Kolejny wyjazd na apel
jasnogórski. To ju¿ 120
raz i prawie 10 lat naszych wspólnych wyjazdów do Matki Bo¿ej Królowej naszego narodu. B³ogos³awiony Jan
Pawe³ II powiedzia³: „Tutaj zawsze
byliœmy wolni”.
Ka¿dy z uczestników wyjazdu wiezie ze sob¹ baga¿ próœb, podziêkowañ i nadziejê na orêdownictwo
w wa¿nych i mniej wa¿nych sprawach. Jedziemy wolno, bo wielki t³ok
na drodze nie pozwala przyspieszyæ.
Z ksiêdzem Infu³atem rozpoczynamy
cz¹stkê ró¿añca – Tajemnicê Œwiat³a.
Modlimy siê dziêkczynnie, bo to
wielka dla nas ³aska, ¿e mo¿emy jeŸdziæ co miesi¹c do Matki naszej Niebieskiej. Dla tych, którzy nie maj¹ ju¿
tu na ziemi swojej mamy, jest to
szczególna chwila, gdy¿ maj¹ mo¿liwoœæ utuliæ siê w ramionach Matki
Pocieszycielki Strapionych.
Doje¿d¿amy do celu. Opatrznoœæ
sprawi³a, ¿e zd¹¿yliœmy na czas, bo
za chwilê ma rozpocz¹æ siê msza
odprawiana przez ks. Jakuba Gila. Jesteœmy bardzo szczêœliwi, ¿e znowu
stoimy w tym wybranym miejscu i w
ciszy serca oddajemy nale¿n¹ czeœæ
Matce Najœwiêtszej, Matce Chrystusa. Dzisiaj jest tu bardzo du¿o osób,
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które
przyjecha³y
z Wroc³awia i ca³ej tamtejszej diecezji. Modl¹
siê i pozostan¹ na nocnym czuwaniu.
Po apelu udajemy siê do autokaru,
odje¿d¿amy do Wadowic. Cicho œpiewamy „O Maryjo ¿egnam Ciê”. Pozwól nam za miesi¹c popatrzeæ na
Twe oblicze. W drodze powrotnej
odmawiamy Ró¿aniec Pielgrzyma.
Modlimy siê w ró¿nych intencjach.
Modlimy siê o kanonizacjê b³ogos³awionego Jana Paw³a II, dajemy œwiadectwa opieki Matki Bo¿ej i Jej zwyciêstwa nad ró¿nymi trudnoœciami.
Modlimy siê o nasze dzieci, wnuki
i naszych dobrodziejów. Modlimy siê
te¿ o szczêœliwy powrót do domu
pielgrzymki z naszej parafii, która
pojecha³a do Rzymu i jest w drodze powrotnej. Pe³ni nadziei, zadowoleni, ze œpiewem na ustach „Panience na dobranoc” doje¿d¿amy
do Wadowic. Jest pó³noc czyli koniec naszej pielgrzymki.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi za to
pielgrzymowanie z nami, za swoist¹
atmosferê i ju¿ oczekujemy nastêpnego takiego dnia za miesi¹c.
Szczêœæ Bo¿e wszystkim, oby b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wspiera³ naszego przewodnika duchowego i nas
wszystkich.
Maria Lurka
Do u¿ytku parafialnego

Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

ISSN 1640-0607

2 paŸdziernika 2011r. Nr 40 (602) Rok 12

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
27. Niedziela Zwyk³a
B¹dŸcie ze mn¹ na Jasnej Górze
i wszêdzie! Nie przestawajcie byæ
z Papie¿em, który prosi s³owami poety:
„Panno Œwiêta,
co Jasnej bronisz Czêstochowy
i w Ostrej œwiecisz Bramie!”
Jan Pawe³ II, 1978r.
Spraw, aby nauczanie, które
nam pozostawi³eœ, na zawsze
rozœwietla³o nasze drogi, a energia p³yn¹ca z Twojego przes³ania
dawa³a nam si³ê i moc otwarcia na
dar Ducha Œwiêtego zmieniaj¹cego
„oblicze ziemi, tej ziemi…”.
Agnieszka, Krzysztof, Tomasz Widlarz

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

PROROKA IZAJASZA:
Iz 5, 1-7
Pieœñ o winnicy

PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 4, 6-9
Czyñcie to, czego siê nauczyliœcie, a Bóg
pokoju bêdzie z wami

Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em,
abyœcie szli i owoc przynosili.

EWANGELIA:

Mt 21, 33-43

Przypowieœæ o dzier¿awcach winnicy

Jezus powiedzia³ do arcykap³anów
i starszych ludu: Pos³uchajcie innej
przypowieœci! By³ pewien gospodarz,
który za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹
murem, wykopa³ w niej t³oczniê, zbudowa³ wie¿ê, w koñcu odda³ j¹
w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³.
Gdy nadszed³ czas zbiorów, pos³a³
swoje s³ugi do rolników, by odebrali
plon jemu nale¿ny. Ale rolnicy chwycili jego s³ugi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaœ ukamienowali. Wtedy pos³a³ inne s³ugi, wiêcej ni¿
za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
samo post¹pili. W koñcu pos³a³ do
nich swego syna, tak sobie myœl¹c:
Uszanuj¹ mojego syna. Lecz rolnicy
zobaczywszy syna mówili do siebie:

„

To jest dziedzic; chodŸcie zabijmy go,
a posi¹dziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wiêc w³aœciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
Rzekli Mu: Nêdzników marnie wytraci, a winnicê odda w dzier¿awê innym
rolnikom, takim, którzy mu bêd¹ oddawali plon we w³aœciwej porze. Jezus
im rzek³: Czy nigdy nie czytaliœcie
w Piœmie: W³aœnie ten kamieñ, który
odrzucili buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a. Pan to sprawi³, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam:
Królestwo Bo¿e bêdzie wam zabrane,
a dane narodowi, który wyda jego
owoce.
Oto S³owo Pañskie.

W³aœnie ten kamieñ, który odrzucili buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a...” Mt 21,42

Koœció³ tworzymy wszyscy Nale¿¹
do niego ci, którzy zostali ochrzczeni. W Starym Testamencie zal¹¿ka
Koœcio³a mo¿na siê dopatrzyæ
w Narodzie Wybranym. Na jego czele
stali prorocy. Dziœ Koœcio³owi prze-

wodzi papie¿, biskup, proboszcz. Wielu naszych proboszczów, czy biskupów zachowuje siê, jak w³aœciciele
winnicy, a przecie¿ s¹ tylko administratorami. BÓG odda³ swojego
SYNA, aby za³o¿yæ now¹ Winnice.
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stoi rzeŸba œw. Siostry Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein). Na
bocznych œcianach kaplicy umieszczone s¹ p³askorzeŸby z br¹zu przedstawiaj¹ce stacje Mêki Pañskiej, w odwo³aniu do wspó³czesnej historii Koœcio³a. W Kaplicy Wieczystej Adoracji, we wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. Infu³ata, polecamy nasze proœby, z którymi pielgrzymujemy, Jezusowi Mi³osiernemu. O godz.
17.00 w Kaplicy Sióstr Mi³osierdzia
Bo¿ego pw. œw. Józefa uczestniczymy
we mszy œw. odprawionej przez
ks. dr Tadeusza Panusia, Dyrektora
Wydzia³u Duszpasterstwa Dzieci
i M³odzie¿y Kurii Krakowskiej. W homilii Ksi¹dz nawi¹zuje do przypadaj¹cego dzisiaj œwiêta Najœwiêtszej
Maryi Panny Czêstochowskiej. W tych
dniach opiece Matki Bo¿ej polecamy
szczególnie dzieci, m³odzie¿, nauczycieli, katechetów przed rozpoczynaj¹cym siê rokiem szkolnym.
Po mszy œw. odmawiamy Koronkê
do Bo¿ego Mi³osierdzia. Wracamy do
domu dziêkuj¹c Bogu, ¿e mogliœmy
byæ znów w miejscu, które b³ogos³awiony Jan Pawe³ II nazwa³ „Stolic¹
Kultu Mi³osierdzia Bo¿ego”.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ks. St. Gorgol

W kaplicy odmawiamy Litaniê do
b³. Jana Paw³a II i uca³owujemy relikwie. Z papieskiego miasteczka budowanego na terenie oko³o 100 hektarów, nale¿¹cego niegdyœ do produkuj¹cej sodê fabryki Solway, kierujemy siê do kompleksu Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego. Przechodzimy
obok Krzy¿a, który poœwiêci³
18 maja2007 roku kard. St. Dziwisz.
Krzy¿ zosta³ wykony ze stalowych
elementów o³tarza, przy którym Jan
Pawe³ II odprawi³ na krakowskich
B³oniach mszê œw. 18 sierpnia 2002
roku. Krzy¿ jest wysoki na 9 metrów
i wa¿y blisko 3 tony.
W Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia najpierw idziemy do dolnej czêœci œwi¹tyni – Kaplicy œw. Krzy¿a,
Kaplicy niemieckiej, któr¹ konsekrowa³ 30 lipca 2011 roku Metropolita
Kolonii Kardyna³ Meisner. Podczas
konsekracji powiedzia³, ¿e jest ona
znakiem pojednania i wyrazem autentycznego zawierzenia Bo¿emu
Mi³osierdziu w mo¿liwoœæ pojednania i drogê pokoju. Uwagê w centrum kaplicy zwraca wielki Krzy¿
z koron¹ cierniow¹ Chrystusa. Obok

Roczki

Maria Zadora

W II niedzielê paŸdziernika, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.
Anna Szczur
Blanka Lipka
Anna Semeniuk
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Natalia Skiba
Szymon Bielañski
Igor Wiœniewski
Jakub Cibor

Poniedzia³ek 3 paŸdziernika
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 Œp. Zofia Rokowska
7.30 Œp. Teresa Nogala
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Franciszek Piecek
18.00 Œp. Maria Lasek
Œp. El¿bieta Ogieg³o
Wtorek 4 paŸdziernika
6.00 Œp. Franciszek Tyra³a
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 Œp. Franciszek Burzyñski
7.30 Œp. Aniela
Œp. Urszula Wisiorek
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Maria Maryniarczyk
18.00 Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Zofia Rokowska
Œroda 5 paŸdziernika
6.00 Œp. Julian Drapa
7.00 Œp. Janina RzeŸniczak
7.30 Œp. Adam Bury
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Ewa Matejko
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- W 1 r. urodzin Adasia, o zdrowie i b³. Bo¿e
dla niego i jego Rodziców Jerzego i Katarzyny
oraz córki Aleksandry
- O ³aski potrzebne ma³¿onkom Urszuli i
Krzysztofa bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej
- O uzdrowienie Jana i b³og. Bo¿e
- O zdrowie dla Micha³a
- O uzdrowienie z na³ogu alkoholizmu dla Elwiry
Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Teresa Nogala
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Bogumi³a Leœniak
Œp. Krystyna Gierek
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. El¿bieta Szczerbowska
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Zofia i Wiktor Adamczyk i ich
rodzice Œp. Gertruda i Franciszek Szymik

Intencje mszalne:
Czwartek 6 paŸdziernika
6.00 Œp. Adam Bury
7.00 Œp. Janina RzeŸniczak
7.30 Œp. Krystyna Gierek
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
18.00 Œp. Maria Krzemieñ
Œp. Zofia Rokowska
Pi¹tek 7 paŸdziernika
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 W rocznicê urodzin mê¿a Józefa,
podziêkowanie za ³aski z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
7.30 Œp. Ewa Matejko
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za grzechy
nasze i œwiata ca³ego
12.00 Œp. Maria Ziaja oraz zmar³e siostry i braci zakonnych
16.30 Œp. Zofia Rokowska
18.00 Œp. Emilia Chruszcz
Œp. Krystyna Gierek
Sobota 8 paŸdziernika
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 Œp. Zofia Rokowska
7.30 Œp. Izabela Ceremuga
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Ewa Matejko
18.00 Œp. Krystyna Gierek
W intencji Edyty i Kamila Michalskich
o b³og. Bo¿e na drodze ¿ycia ma³¿eñskiego
Niedziela 9 paŸdziernika
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.30 Œp. Zofia Rokowska
O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onków
¿ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
00
9. Œp. Emilia Chruszcz
10.00 Roków: Œp. Marcin Salepa - 7 r.œm.
10.30 Œp. Marian Oboza
12.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
13.15 Roczki
18.00 Œp. Jan Ciep³y
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27. Niedziela Zwyk³a - 02 paŸdziernika 2011
1. Od wczoraj, 1 paŸdziernika, odbywa siê w Krakowie II Œwiatowy Kongres Mi³osierdzia Bo¿ego. W ramach
tego wyj¹tkowego wydarzenia, odbêdzie
siê na rynku wadowickim w najbli¿szy
wtorek, o godz. 16.30 Ekumeniczna
modlitwa za wstawiennictwem b³. Jana
Paw³a II o mi³osierdzie dla œwiata.
2. Dziœ rozpoczynamy Tydzieñ Mi³osierdzia. Ma byæ on sta³ym elementem
naszej chrzeœcijañskiej postawy wobec
drugiego cz³owieka. Kazania dziœ, jak
i w najbli¿sz¹ niedzielê, g³osi ks. dr Jan
Nowak przygotowuj¹c nas do uroczystoœci peregrynacji obrazu Pana Jezusa
Mi³osiernego po parafiach archidiecezji
krakowskiej, która rozpocznie siê 16 paŸdziernika, od naszej parafii i potrwa do
jesieni 2013 roku. O dalszych szczegó³ach bêdziemy informowali w kolejnych
og³oszeniach. Przy o³tarzu œw. Antoniego
znajduje siê kosz, do którego prosimy
wk³adaæ dary dla potrzebuj¹cych. Dzisiaj na godz. 17.00 zapraszamy naszych
wiernych na procesjê ró¿añcow¹. Natomiast o godz. 18.00 na dziêkczynn¹
mszê œw. za beatyfikacjê Jana Paw³a II.
3. Serdecznie prosimy wiernych
o odmawianie Ró¿añca w domach lub
w koœciele. Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe
jest o godz. 17.30, dodatkowo rano
o godz. 8.30.
4. W œrodê odprawiamy nowennê do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy rano
o godz. 8.30 i wieczorem o godz. 17.00.
5. W pierwszy pi¹tek zachêcamy do
przyjêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej,
a tak¿e do uczestnictwa w Godzinie
Œwiêtej po mszy o godz. 8.00.
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6. Na pielgrzymkê do Czêstochowy zapraszamy w sobotê 22 paŸdziernika
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
Wyjazd do Sanktuarium w £agiewnikach
wraz ze zwiedzaniem muzeum Fabryki
Schindlera odbêdzie siê w poniedzia³ek
24 paŸdziernika. Wyjazd o godz. 11.00.
Koszt przejazdu wraz z biletem 22 z³.
7. W kancelarii przyjmujemy na wypominki: roczne, pó³roczne, kwartalne
i jednorazowe, a tak¿e na msze œw. zbiorowe 1 i 2 listopada.
8. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u,
w œrodê – wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w pi¹tek – wspomnienie Najœw. Maryi Panny Ró¿añcowej,
w niedzielê – œwiêto b³. Wincentego Kad³ubka, biskupa.
9. Zachêcamy do ogl¹dania programów
telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz
do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z naszego regionu.
10. Pamiêtajmy w modlitwach o alumnach Seminarium Duchownego, którzy
rozpoczynaj¹ nowy rok akademicki
w przygotowaniu do kap³añstwa. Opiece b³ogos³awionego Jana Paw³a II polecamy równie¿ nowego Rektora Seminarium, a naszego Rodaka – ks. prof. Romana Pindla.
11. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, oraz Uczestnikom II Œwiatowego Kongresu Mi³osierdzia Bo¿ego ¿yczymy obfitoœci ³ask Bo¿ych za wstawiennictwem b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Matce Bo¿ej Ró¿añcowej polecamy w opiece wszystkich solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Podwy¿szony na krzy¿u
W ostatnich tygodniach du¿o nas³ucha³em siê o kardynale Andrzeju
Deskurze. Przez bardzo dziwn¹ drogê Bóg go prowadzi³ przez 87 lat
¿ycia. W domu w Sancygniowie, na
ziemi kieleckiej, wpatrywa³ siê
w napis wyryty po francusku nad
drzwiami: „Uczyñ to, co mo¿esz
uczyniæ dobrego, a reszta dokona siê
sama”. Sentencja ta zachêca³a m³odego Andrzeja do nieustannego rozwoju. Skoñczy³ prawa na Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1945 roku
zosta³ przyjêty do Seminarium Krakowskiego. W 1948 zosta³ przez
kard. Sapiehê wys³any na studia do
Fryburga szwajcarskiego. Tam uzyska³ tytu³ doktora teologii, a po dwóch
latach zdoby³ nastêpny doktorat
z nauk spo³ecznych. Nie móg³ ju¿ do
Polski powróciæ. Otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie we Francji. Wszechstronnie wykszta³cony, biegle w³adaj¹cy
kilkoma jêzykami, zosta³ skierowany przez ks. kard. Sapiehê do Watykanu. Tam da³ siê poznaæ jako cz³owiek wielkiej wiedzy i g³êbokiej pobo¿noœci. ZaprzyjaŸniony z Karolem
Wojty³¹, jako klerykiem, a nastêpne
lata zw³aszcza soborowe, jeszcze bardziej pog³êbi³y tê przyjaŸñ. Ks. Deskur by³ dla m³odego Biskupa krakowskiego by³ cenionym przewodnikiem po Watykanie. Pracuj¹c tam
na ró¿nych stanowiskach pozna³
funkcjonowanie.
Na kilka dni przed konklawe, na
którym mia³ kard. Wojty³a byæ wy-

branym, odbyli wspólna wycieczkê
w góry. Gdy wracali – wspomina³
ks. Deskur, zatrzymali siê w koœciele, w którym odbywa³ siê adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu. By³a to
kaplica ku czci œw. Ignacego. Nad obrazem Œwiêtego znajdowa³ siê napis:
„W Rzymie bêdê ci przychylny”.
Kardyna³ zapyta³, co mia³oby to znaczyæ? Us³ysza³ odpowiedŸ, ¿e jest to
przepowiednia, co do jego ¿ycia.
Mocno uœcisn¹³ d³oñ swego przyjaciela ks. Kardyna³. By³ przekonany,
¿e kto jak kto, ale ks. Deskur bêdzie
pewnym przewodnikiem.
I co siê dzieje? Na dwa dni przed
rozpoczêtym konklawe 54-letni
ks. Deskur prze¿ywa gwa³towny wylew krwi do mózgu. Jest sparali¿owany. Przewo¿¹ go do Polikliniki Gemelli.
Gdy 16 paŸdziernika œwiat dowiaduje
siê, ¿e na nowego papie¿a zosta³ wybrany kardyna³ krakowski – Jego przyjaciel nieœwiadomy le¿y w szpitalu.
Pierwsz¹ wizytê choremu jako Papie¿
z³o¿y³ nazajutrz po wyborze.
Przez 33 lata kard. Deskur by³ przykuty do wózka inwalidzkiego. Sparali¿owany. Mówi³ z trudnoœci¹. Gdy
myœlê o tym wypadku nie mogê do
koñca zrozumieæ jak Bóg pomiesza³
plany jednego i drugiego. Mia³ byæ
pewnym przewodnikiem, a tymczasem przez ca³e lata by³ paralitykiem.
Wydawaæ by siê mog³o, by³ tylko ciê¿arem dla siebie i innych. Niezbadane s¹ wyroki Opatrznoœci Bo¿ej.
W œwietle wiary trzeba – choæ tego
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do koñca nie rozumiemy – przyj¹æ,
¿e przez tê chorobê najlepiej pomaga³ Papie¿owi. Jestem przekonany,
¿e Ojciec Œwiêty, patrz¹c na przykutego do wózka swego przyjaciela,
z ca³ym przekonaniem powtarza³ s³owa, myœl¹c o chorych: „Jesteœcie
moj¹ si³¹ i moc¹ moj¹. To, co
w oczach ludzkich jest s³abe, u Boga
jest mocne”.

Serdecznie myœlê o was wszystkich
kochani chorzy, cierpi¹cy, przykuci
do ³ó¿ka, niepe³nosprawni: mo¿e nieraz myœlicie, ¿e jesteœcie niepotrzebni, ¿e jesteœcie ciê¿arem? A wy jesteœcie moc¹ i si³¹ tej rodziny, w której
¿yjecie i tej parafii, w której przebywacie. Jesteœcie moj¹ moc¹.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do £agiewnik
26 sierpnia 2011 roku 50-osobowagrupa pielgrzymów z ks. Infu³atem Jakubem Gilem pojecha³a do
£agiewnik. Pobyt w £agiewnikach
zaczêliœmy od nawiedzenia Centrum
Jana Paw³a II „Nie lêkajcie siê”, od
Sanktuarium B³ogos³awionego Jana
Paw³a II, które zosta³o uroczyœcie
erygowane 11 czerwca 2011 roku
przez Metropolitê Krakowskiego
ks. kard. Stanis³awa Dziwisza. Do
u¿ytku wiernych oddana jest dolna
czêœæ koœcio³a. Weszliœmy najpierw
do Kaplicy o nietypowym uk³adzie,
o³tarz eucharystyczny znajduje siê
poœrodku pomieszczenia, przed nim
umieszczono relikwiê B³ogos³awionego. Na œcianach kaplicy znajduj¹
siê obrazy przedstawiaj¹ce b³. Jana
Paw³a II w ró¿nych sanktuariach Maryjnych Œwiata:
- Koronacja cudownego obrazu
Matki Boskiej Czêstochowskiej
w obecnoœci Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
- przed Piêkn¹ Pani¹ w grocie Massabielle w Lourdes,
- Cudowna figura Madonny Królowej Bawarii w Altotting,
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- Mariazell w Austrii,
- Podziêkowanie za ocalenie ¿ycia
Matce Bo¿ej w Fatimie w obecnoœci
kard. St. Dziwisza i Siostry £ucji,
- Z³o¿enie Z³otej Ró¿y Matce Bo¿ej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Kaplica bêdzie otoczona przez
7 mniejszych kaplic – oratoriów, poœwiêconych miejscom kultu maryjnego, m.in. Lourdes, Fatimie.
Kolejn¹ kaplic¹, któr¹ nawiedzamy, jest kaplica kap³añska, inspirowana kszta³tem krypty œwiêtego Leonarda w Katedrze Wawelskiej,
w której b³. Jan Pawe³ II 2 listopada
1946 roku odprawi³ swoj¹ prymicyjn¹ mszê œw.
Na œrodku zosta³a umieszczona
marmurowa p³yta przywieziona z grobu B³ogos³awionego Jana Paw³a II
z Watykanu, a na niej umieszczono
relikwiarz w kszta³cie otwartej ksiêgi
Ewangelii. Po lewej stronie znajduj¹
siê napisy: „B³ogos³awiony Jan Pawe³ II”
i „Nie lêkajcie siê” oraz herb papieski. Po prawej stronie pastora³ oraz
ampu³ka z krwi¹ Papie¿a.
(ci¹g dalszy na str. 7)

