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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
6. Niedziela Wielkanocna

O j c z e  Œ w i ê t y

J a n i e  P a w l e  I I

Ca³ym swoim ¿yciem, nauk¹

nam dan¹, trosk¹ o wszystkich lu-

dzi, ogromn¹ mi³oœci¹, zmaga-

niem siê z w³asnymi chorobami

i cierpieniem – zas³u¿y³eœ sobie na

to, aby zostaæ Œwiêtym. Mimo, ¿e

odszed³eœ – w naszych sercach bê-

dziesz ¿y³ nadal.

Rozalia, Stefan Jakubiec

z rodzin¹

Droga Œwiat³a - Via lucis
Nabo¿eñstwo to ujête

zosta³o w programie ob-
chodów Wielkiego Jubi-
leuszu Roku 2000 w  ofi-

cjalnym modlitewniku watykañskim
na rok 2000 pt.: „Modlitwy Pielgrzy-
ma”. Droga Œwiat³a zosta³a zatwier-
dzona w 2002 roku przez Kongre-
gacjê Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sa-
kramentów w dokumencie o nazwie:
„Dyrektorium o pobo¿noœci ludowej
i liturgii”.

Wielk¹ pomoc¹ w g³êbszym prze-
¿ywaniu niedzieli, jako dnia zmar-
twychwstania Chrystusa, zes³ania
Ducha Œwiêtego i wejœcia do odpo-
czynku Ojca, a tak¿e, jako dnia Ko-
œcio³a, rodziny i wielkiego osobi-
stego œwiêta, jest w³aœnie Droga
œwiat³a. Jest to stosunkowo nowa,
rozwijaj¹ca siê dopiero forma na-
bo¿eñstwa.

W praktykê naszego ¿ycia religij-
nego mocno wpisana jest Droga
krzy¿owa. Znamy to nabo¿eñstwo od
dziecka i czêsto je prze¿ywamy. Kie-
dy wiêc pojawia siê propozycja na-
bo¿eñstwa wielkanocnego, maj¹ce-
go równie¿ charakter Drogi, miano-
wicie Droga œwiat³a, powstaje pyta-
nie o istniej¹ce miêdzy nimi podo-
bieñstwa i ró¿nice.

- Wspólnym elemen-
tem obydwu nabo¿eñstw
jest niew¹tpliwie do-
œwiadczenie drogi. Cz³owiek jest za-
proszony do wêdrowania i zatrzymy-
wania siê w wyznaczonych miej-
scach na modlitwê i refleksjê. Jed-
nak tu podobieñstwo omawianych
nabo¿eñstw siê koñczy i zaczynaj¹
siê ró¿nice.

- W Drodze krzy¿owej rozwa¿amy
mêkê i œmieræ Chrystusa, a w Dro-
dze œwiat³a Jego zmartwychwstanie.
Z rozwa¿anej prawdy rodzi siê rów-
nie¿ pewien klimat towarzysz¹cy
danej celebracji. Inne s¹ prze¿ycia
cz³owieka, który wpatruje siê
w okrutn¹ mêkê Zbawiciela, a inne
prze¿ycia towarzysz¹ mu, gdy spo-
tyka pe³nego chwa³y Zmartwych-
wsta³ego Pana.

- Na Drodze krzy¿owej my do³¹-
czamy do Chrystusa id¹cego na Gol-
gotê, natomiast na Drodze œwiat³a On
nawiedza swoich uczniów przyno-
sz¹c im owoce dokonanego dzie³a
odkupienia.

Zapraszamy na nabo¿eñstwo
DROGI ŒWIAT£A w Uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego -
20 maja o godz. 18. 00 cd za tydzieñ

Ks. Piotr Wiktor
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S³owo na niedzielê

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Przemyœlenia ewangeliczne

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ naukê,
a Ojciec mój umi³uje go i do niego przyjdziemy

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

EWANGELIA:  J 15, 9-17

1 J 4, 7-10

Oto słowo Pańskie

Powo³anie pogan do Koœcio³a Bóg jest mi³oœci¹

Przykazanie mi³oœci

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Jak Mnie umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was
umi³owa³em. Wytrwajcie w mi³oœci mo-
jej! Jeœli bêdziecie zachowywaæ moje
przykazania, bêdziecie trwaæ w mi³oœci
mojej, tak jak Ja zachowa³em przykaza-
nia Ojca mego i trwam w Jego mi³oœci.
To wam powiedzia³em, aby radoœæ moja
w was by³a i aby radoœæ wasza by³a pe³-
na. To jest moje przykazanie, abyœcie siê
wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi-
³owa³em. Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci

od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za
przyjació³ swoich. Wy jesteœcie przyjació³-
mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam
przykazujê. Ju¿ was nie nazywam s³uga-
mi, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwa³em was przyjació³mi, albowiem
oznajmi³em wam wszystko, co us³ysza³em
od Ojca mego. Nie wyœcie Mnie wybrali,
ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was
na to, abyœcie szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwa³, aby wszystko da³ wam
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imiê
moje. To wam przykazujê, abyœcie siê
wzajemnie mi³owali”.

Apele wadowickie
Ju¿ drugi rok zachêcamy naszych

wiernych, aby o godz. 21.00 przy-
byli pod pomnik Jana Paw³a II i tam
prze¿yli uwielbienie Boga za Nasze-
go Rodaka. Jak dotychczas ten po-
mys³ duszpasterski stopniowo siê
przyjmuje. Przybywa od 10 do 20

Pielgrzymowanie
1. By³em przekonany, ¿e bêd¹ za-

interesowani pielgrzymk¹ do Liche-
nia przez Poznañ 19 i 20 maja. Nie-
stety chêtnych jest du¿o, tylko ¿e kasy
nie maj¹ – tak mi oœwiadczaj¹.
W maju s¹ komunie dzieci i one du¿o
kosztuj¹ rodziców i dziadków. Rów-
nie¿ pielgrzymka do Rzymu, która
mia³a siê odbyæ od 15 czerwca nie
dojdzie do skutku. Obydwie te piel-
grzymki s¹ odwo³ane. Tych, którzy

Rocznica beatyfikacji
1 maja o godz. 10.00 na rynku wa-

dowickim odby³a siê msza œw. kon-
celebrowana w I rocznicê beatyfika-
cji Jana Paw³a II. Przewodniczy³ jej
ks. bp Jan Szkodoñ i równie¿ wyg³osi³
homiliê. Ksiê¿y Koncelebrantów
by³o 15. Wiernych – pochowanych
w cieniu z powodu wielkiego s³oñca

Apelowiczów. Myœlê, ze nasi pobo¿-
ni starsi parafianie boj¹ siê nocy,
a inni prze¿ywaj¹ Apel z Radiem Ma-
ryja lub Telewizj¹ Trwam. M³odych
ten rodzaj modlitwy nie interesuje.
Cieszymy siê ka¿dym, który swoj¹
obecnoœci¹ wyra¿a Maryi wdziêcz-
noœæ za Wielkiego Wadowiczanina,
który w swoim niezwyk³ym ¿yciu
potrafi³ byæ „Ca³y Jej”.

– by³o ok. 1000. Procesja z bazyliki
do koœcio³a œw. Piotra – tzw. pochód
œwiêtych, której towarzyszy³a orkie-
stra z Kleczy – by³a piêknym œwia-
dectwem uczczenia przez mieszkañ-
ców ziemi wadowickiej pamiêci
I rocznicy beatyfikacji. Bardzo dobrze
siê sta³o, ¿e duszpasterze Wadowic
w ten sposób zagospodarowali pamiêæ
o wielkim wydarzeniu.

wp³acili – proszê zg³osiæ siê do kan-
celarii parafialnej po pieni¹dze.

2. Na to miejsce proponujemy piel-
grzymki jednodniowe, bardzo piêk-
ne, bogate w religijne  prze¿ycia
i ma³o kosztowne.

a. Stary S¹cz przez Szczawê
i £¹cko, sobota 19 maja godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

b. £agiewniki oraz Ojcowie Kameduli
na Bielanach, poniedzia³ek 28 maja godz.
12.30. Koszt przejazdu 17 z³.

ks. Infu³at

ks. Infu³at

ks. Infu³at

Co znaczy kochaæ Boga? Oto pyta-
nie, z którym na codzieñ spotykamy
sie jako wasi duszpasterze. Problem
polega na tym, iz bardzo czêsto lu-
dzie identyfikuj¹ miloœæ Boga z mi³o-
œci¹ miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, lub
mi³oœci¹ matki do dziecka. Podczas
gdy s¹ to dwie ró¿ne rzeczywistoœci.
Mi³oœc Boga nie mieœci sie w porz¹d-
ku naturalnym – to jest mi³oœc religij-
na – nadprzyrodzona. Na czym wiêc
polega jej innoœæ? Na to pytanie daje
odpowiedŸ Chrystus w dzisiejszej
Ewangelii. Mi³oœæ Bo¿a to nie jest pro-
blem uczuæ, ale zachowania Bo¿ych

przykazañ. Chrystus nie koñczy jednak
na tym Swej wyk³adni, ale mówi nam,
¿e je¿eli bêdziemy wype³niali Jego
przykazania, to awansujemy do gro-
na Jego przyjació³. Chrystus zawsze
³¹czy mi³oœæ Boga z przykazaniem
mi³oœci bliŸniego, czyni to i w dzisiej-
szym fragmencie Ewangelii. Mówi,
¿ebyœmy mi³owali nie tylko Jego, ale
tak¿e wzajemnie siebie, i to tak wielk¹
miloœci¹, jak¹ On nas umi³owa³ a¿ do
mêczeñskiej œmierci. A wiêc stopieñ
tej mi³oœci jest niezwykle wysoki,
a my wci¹¿ musimy do niej dorastaæ.

W III niedzielê maja, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjal-
nego b³ogos³awieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzi-
com i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci
w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Roczki

Tomasz Piwowarczyk

Wiktor Warmuz

Julia Œlizowska

Micha³ Maciejczyk

Maksym S³owik
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Poniedzia³ek 14 maja
   6.00 Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
   6.45 O ³askê zdrowia i b³. Bo¿e dla Iryski
   7.30 Œp. Stanis³awa i Zuzanna
   8.00 Œp. Anna Byrska
  12.00 Œp. Zbigniew Klaja
  18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko

Œp. Tadeusz Baca

Wtorek 15 maja
   6.00 Œp. Anna Matuszek

Œp. Kazimierz Ry³ko
   6.45 Œp. Micha³ Mytnik
   7.30 Œp. Edmund Chowaniak
   8.00 Œp. Zofia i Wojciech Drewniak
  12.00 Œp. Zbigniew Klaja
  18.00 Œp. Zofia i Maria Olech, Zofia Gaczo³

Œp. Stanis³awa i Stanis³aw Piecek
z synami Franciszkiem i Ludwikiem

Œroda 16 maja
     6.00 Œp. Maria Kamiñska
     6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
     7.30 Œp. Zbigniew Klaja
     8.00 Œp. Stanis³aw Zajdel
   12.00 Œp. Zofia D¹browska
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
- W 18. r. urodzin Iwony - podziêkowanie
z proœb¹ o b³. Bo¿e dla niej i ca³ej rodziny
- O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziców B³a¿eja
i Teresy

Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Maciej Chmura
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Tadeusz Baca
Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Maria Dyduch-P³onka
Œp. Helena Harmata
Œp. Janina Brañka
Œp. Anna Byrska
Sp. Zofia Kolasa

Czwartek 17 maja
   6.00 Œp. Anna Matuszek

Œp. Czes³aw Romanowski
   6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
   7.30 Œp. Zbigniew Klaja
   8.00 Œp. Bronis³aw Nieæ - 24 r.œm.
  12.00 Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
  18.00 Œp. Zofia Stopa

Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. œwiêceñ
kap³añskich ks. Józefa Czerwiñskiego

Pi¹tek 18 maja
  6.00 Œp. Józef Dêbski
  6.45 Œp. Maciej Chmura

Œp. Henryk Grzybczyk
  7.30 Œp. Zbigniew Klaja
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a

w rocznicê œwiêceñ kap³añskich
12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko

Œp. Bronis³awa i W³adys³aw WoŸniak

Sobota 19 maja
6.00 Œp. Anna Matuszek
6.45 Œp. Anna Byrska
7.30 Œp. Zbigniew Klaja
8.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
12.00 W 30 r. œwiêceñ kap³añskich

ks. Stanis³awa Miki
18.00 Œp. Feliksa i Eugeniusz Wawro

Œp. Julia i Antoni Ry³ko

Niedziela 20 maja
   6.00 Œp. Zbigniew Klaja
   7.30 Œp. Maria Mika - 3 r.œm.

Œp. Feliks i Joanna P³aza
   9.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
  10.00 Roków: Œp. Sabina Kasperkiewicz - 2 r.œm.
  10.30   Za Parafian
  12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Paw³a

w 18 r. urodzin
  13.15 Chrzty i Roczki
  19.00 Œp. Stanis³awa i Stanis³aw Kwarciak

6. Niedziela Wielkanocna - 13 maja 2012

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne:
1. Dziœ w Krakowie procesja

œw. Stanis³awa BM z Wawelu na
Ska³kê o godz. 9.00. W naszej para-
fii na mszy œw. o godz. 12.00 rocz-
nica Pierwszej Komunii Œw.

2. W miejsce dawnych dni krzy¿o-
wych – w poniedzia³ek, wtorek
i œrodê modlimy siê o dobre urodza-
je i za kraje g³oduj¹ce.

3. We wtorek o godz. 17.00 spo-
tkanie Rycerstwa Niepokalanej.

4. W pi¹tek 18 maja obchodzimy
92. rocznicê urodzin Jana Paw³a II
Wielkiego. Z tej okazji do Wadowic
przybywaj¹ uczniowie szkó³ nosz¹-
cych imiê Wielkiego Papie¿a.
O godz. 12.00 mszy œw. na rynku
przewodniczyæ bêdzie ks. kard. Sta-
nis³aw Dziwisz.

5. W sobotê 19 maja zapraszamy
na piesz¹ pielgrzymkê z Wadowic do
Kalwarii. Wyjœcie spod Bazyliki
o godz. 6.00. O godz. 12.00 Eucha-
rystia w Sanktuarium Matki Bo¿ej,
o 13.30 Droga Œwiat³a na kalwaryj-
skich dró¿kach, natomiast ok. 16.00
zakoñczenie wspólnym grillowa-
niem. Powrót ok. 17.30. W piel-
grzymce wyra¿amy wdziêcznoœæ
Bogu za dar beatyfikacji Jana Paw³a II
i modlimy siê o Jego kanonizacjê.
O godz. 10.00 spotkanie Grupy Mo-
dlitwy œw. o Pio.

6. Dla uczczenia B³ogos³awionego
Jana Paw³a II, w przysz³¹ niedzielê
o godz. 16.00 wyst¹pi Chór Archi-
diecezjalnej Szko³y Muzycznej im.
Ks. Kardyna³a Franciszka Machar-
skiego w Krakowie pod dyrekcj¹
Wies³awa Delimata, a na organach

zagra Witold Zalewski, organista Ka-
tedry Wawelskiej. W tym dniu przy-
koœcielna zbiórka na pomoc dla bied-
nych naszej parafii.

7. W poniedzia³ek 21 maja o godz.
16.30 spotkanie cz³onków Parafialnej
Akcji Katolickiej.

8. Serdecznie zachêcamy wiernych
do udzia³u w nabo¿eñstwach majo-
wych o godz. 18.30, natomiast na
godz. 21.00 zapraszamy do udzia³u
w dziêkczynnym Apelu Maryjnym
przy pomniku Jana Paw³a II na ryn-
ku wadowickim.

9. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Stary S¹cz przez Szczawê i £¹cko,

sobota 19 maja godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.

b. £agiewniki oraz Ojcowie Ka-
meduli na Bielanach, poniedzia³ek
28 maja godz. 12.30. Koszt prze-
jazdu 17 z³.

10. Œwiêci tego tygodnia: dziœ –
wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Fatimskiej, w poniedzia³ek – œwiê-
to œw. Macieja, aposto³a, w œrodê –
œwiêto œw. Andrzeja Boboli, prezbi-
tera i mêczennika.

11. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, któ-
ry w nadchodz¹cym tygodniu obcho-
dzi rocznicê urodzin, polecamy opie-
ce Solenizantów i Jubilatów nadcho-
dz¹cych dni. W modlitwach poleca-
my Matce Bo¿ej ks. Macieja Œcibora,
który jutro œwiêtuje swoje imieniny.
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W adowickie wizytówki

ks. Infu³at Maria Zadora

W ostatnich dniach mam wiele
okazji spotkañ z ró¿nymi grupami
pielgrzymów, którzy w maju liczniej
do nas przybywaj¹. S¹ tak z Polski
jak i Europy. Wystarczy wspomnieæ,
¿e w dniach od 1 do 4 maja replikê
Domu Papieskiego, znajduj¹c¹ siê
w domu parafialnym, obejrza³o
5.679 osób. Odwiedzaj¹cy miasto
papieskie du¿o pytaj¹, a tak¿e wy-
mieniaj¹ swoje uwagi.

Doœæ czêsto z ust przybywaj¹cych
padaj¹ s³owa, i¿ wizytówk¹ Wado-
wic s¹: Bazylika, Dom Papieski
i rynek. Na temat tych miejsc piel-
grzymi wypowiadaj¹ ró¿norakie
uwagi. Najpierw, co do koœcio³a:
stwierdzaj¹, ¿e wnêtrze jest dobrze
utrzymane. Widaæ w nim ludzi roz-
modlonych, a tak¿e duszpastersk¹
pieczê. Otoczenie œwi¹tyni jest
obecnie czêsto krytykowane. Na
moj¹ uwagê, ¿e trwa remont rynku
i dlatego tak niechlujnie wygl¹da
obejœcie koœcio³a – rozmówcy moi
stwierdzaj¹, i¿ remont ten bardzo siê
œlimaczy. Wykopy i rozkopy trwaj¹
tygodniami. Kupki piasku wyp³uki-
wane s¹ przez deszcze. Rozrzuco-
ne kable zachêcaj¹ do kradzie¿y.
Brak przemyœlanego frontu pracy.
Kiedy staram siê t³umaczyæ, ¿e pra-
ce podejmuj¹ ró¿ne firmy budow-
lane – s³yszê odpowiedŸ: brak w³a-
œciwego koordynatora tych prac.
Równie¿ wy³o¿ony p³ytami granito-
wymi plac rynkowy nie wszystkim
siê podoba. Du¿o s³oñca, ma³o cie-
nia – kwituj¹ sw¹ opiniê. T³umaczê,

¿e rynek to zawsze ma byæ du¿ym pla-
cem – woln¹ przestrzeni¹. Na nim
dawniej odbywa³y siê jarmarki, teraz
czêœciej s³u¿y do wystêpów, festynów,
defilad, a nawet ró¿norakich prote-
stów. Taki jest rynek krakowski, czy
plac œw. Piotra w Watykanie. Tam nie
ma drzew, nie ma lasu. Pielgrzymi
krêc¹ g³owami na moje t³umaczenie.
Te s³owa ich nie przekonuj¹. Na moje
stwierdzenie, ¿e trzeba cierpliwoœci,
aby doczekaæ a¿ siê zakoñczy rewi-
talizacja naszego wadowickiego ryn-
ku – krêc¹ z niedowierzaniem swo-
imi g³owami. Zakoñczenie wieñczy
dzie³o. Dodajê, ¿e nawet najwiêksze
dzie³a sztuki – maj¹ swych krytyków.

Mam du¿e uznanie dla odwagi go-
spodarzy wadowickiego placu, któ-
rzy zdobyli fundusze, aby to wielkie
dzie³o doprowadziæ do koñca. Oby
rynek nasz by³ piêkny i funkcjonal-
ny. Niech Patron tego placu – B³o-
gos³awiony, a w przysz³oœci Œwiêty
Jan Pawe³ II, bêdzie ucieszony z dzie-
³a, które obecnie jest tematem ró¿no-
rakich wypowiedzi, a tak¿e kontro-
wersyjnych zdañ.

Na temat trzeciej wizytówki, jak¹ jest
remontowany dom papie¿a, to najczê-
œciej s³yszê: zachwyt co do postêpu
robót, a ból, ¿e to ju¿ nie bêdzie ten
autentyczny dom, w którym mieszka³
Karol Wojty³a. Kiedy t³umaczê, ¿e
nowopowsta³e multimedialne mu-
zeum bêdzie mia³o mo¿liwoœæ wiêk-
szego wtajemniczenia zwiedzaj¹cych
go w wielkoœæ i piêkno Papie¿a po-
chodz¹cego z Wadowic – s³yszê od-
powiedŸ: po¿yjemy, to zobaczymy.

Pielgrzymka na Litwê  cz.I
27 kwietnia 2012 roku o godz. 3.00

rano wyruszy³a z Wadowic 45-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. infu³atem Ja-
kubem Gilem na 3-dniow¹ pielgrzymkê
na Litwê i do sanktuariów pó³nocno-
wschodniej Polski.

Pierwszym miejscem naszego pielgrzy-
mowania by³a œwiêta Góra Grabarka –
centrum polskiego prawos³awia. Na
wzgórzu poroœniêtym sosnami, wokó³
cerkwi rozci¹ga siê las wotywnych krzy-
¿y. Wed³ug legendy Sanktuarium mia³o
powstaæ tu ju¿ w XIII wieku, kiedy to na
Górze Grabarze schowano przez Tatara-
mi cudown¹ ikonê Spasa Izbawnika. Data
1710 jest bardziej prawdopodobna, kie-
dy to mia³a tu schroniæ siê przed epide-
mi¹ cholery grupa wiernych nios¹cych
krzy¿.  Wszyscy oni zostali ocaleni, a od
tej pory na Górze ludzie stawiaj¹ krzy¿e
na ró¿ne intencje. W 1947 roku powsta³
na Grabarce jedyny w Polsce, ¿eñski
klasztor prawos³awny pw. œww. Marty
i Marii. Cerkiew, która obecnie tu stoi
pw. ikony MB „Wszystkich Strapionych
Radoœæ” zosta³a odbudowana, poprzed-
nia sp³onê³a 12 lipca 1990 roku. W sierp-
niu 2000 roku uroczyœcie sprowadzono
na œw. Górê Grabarkê kopiê cudotwór-
czej ikony z Athosu, znanej jako Matka
Boska Iwierska. Jest ona g³ówn¹ Œwiêto-
œci¹ czczon¹ w tym miejscu.

Kolejnym miejscem, do którego jedzie-
my jest Sokó³ka, miasto po³o¿one na Pod-
lasiu, po³o¿one miêdzy Bia³ymstokiem a
granic¹ z Bia³orusi¹, zawsze ciche,
skromne, trochê na uboczu, sta³o siê na-
gle g³oœne za spraw¹ historii cudownej
hostii. By³a niedziela 12 paŸdziernika
2008 roku, podczas mszy œw. W koœciele
parafialnym pw. œw. Antoniego jednemu

z kap³anów wypad³ na stopieñ o³tarza kon-
sekrowany komunikant. W³o¿ono go do
ma³ego naczynia z wod¹, zwanego vascu-
lum, gdzie mia³ siê rozpuœciæ. Po dwóch
tygodniach hostia nie rozpuœci³a siê w wo-
dzie, w jej œrodku powsta³a krwista plama
przypominaj¹ca skrzep, woda by³a czy-
œciutka i niezm¹cona. Powo³ano specjaln¹
komisjê koœcieln¹, która mia³a wyjaœniæ
okolicznoœci wydarzeñ w sokólskim koœcie-
le. Krwisty skrzep z vasculum zosta³ pod-
dany szczegó³owym badaniom medycz-
nym. Wskazano na tkankê miêœnia serco-
wego, a przynajmniej ze wszystkich zna-
nych tkanek ¿ywych organizmu najbardziej
j¹ przypomina. Przez trzy lata Cz¹stkê Cia³a
Pañskiego mogli zobaczyæ jedynie nielicz-
ni kap³ani.

W niedzielê 2 paŸdziernika 2011 roku
mia³a miejsce uroczysta msza œw., na za-
koñczenie której zosta³a ukazana Cz¹stka
Cia³a Pañskiego, któr¹ nastêpnie przenie-
siono z Najœwiêtszym Sakramentem do
kaplicy Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w tam-
tejszym koœciele kolegiackim. Od tej pory
trwa w niej adoracja ca³odobowa. Zabez-
pieczona w kustodii Cz¹stka Cia³a Pañskie-
go w kolorze krwi, zintegrowana z korpo-
ra³em, w którym by³a przechowywana, zo-
sta³a umieszczona nad tabernakulum w spe-
cjalnie przygotowanej i zabezpieczonej ni-
szy. We wspólnej adoracji modliliœmy siê
w tym miejscu. W kolegiacie œw. Antonie-
go uczestniczyliœmy te¿ we mszy œw. od-
prawionej przez naszych kap³anów.

Oko³o 20.00 doje¿d¿amy na nocleg do
kompleksu wypoczynkowego na skraju
Puszczy Augustowskiej, w pobli¿u Czar-
nej Hañczy, nad brzegiem piêknego jezio-
ra Pomorze, blisko granicy polsko-litew-
skiej. Szybkie rozpakowanie w pokojach,
kolacja i czas na odpoczynek, jutro kolej-
ny dzieñ pielgrzymki. cdn


