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ry póŸniej rozbudowano.
Za³o¿ono pracowniê haftu i trykotarstwa, z biegiem lat pracownie zamienione zosta³y na Gimnazjum Krawieckie.
Poprzez szko³ê, internat, sierociniec i ochronkê kszta³towano nowe
pokolenie.
Inn¹ form¹ dzia³alnoœci Sióstr na terenie miasta by³o podjecie pracy
w miejskim szpitalu, gdzie prowadzi³y pos³ugê dla chorych.
Rok 1956 by³ dla Sióstr rokiem prze³omowym, w³adze pañstwowe zlikwidowa³y szko³ê, usunê³y Siostry ze szpitala, zabroniono im dzia³alnoœci zewnêtrznej. Siostry zajê³y siê dzieæmi
z g³êbokim upoœledzeniem – prowadz¹c Dom Pomocy Spo³ecznej, w którym obecnie przebywa 58 mieszkanek
w wieku od 7 do 67 lat. Wymagaj¹ one
opieki przez 24 godziny (obecnie trwa
rozbudowa domu).

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

Siostry od pocz¹tku
opiekuj¹ siê Domem Rodzinnym Jana Paw³a II,
pos³uguj¹ w koœcio³ach
wadowickich, katechizuj¹ dzieci w szko³ach, prowadz¹
dzienn¹ œwietlicê im. Jana Paw³a II dla
dzieci z rodzin ubogich. Siostra wspomnia³a, ¿e Karol Wojty³a chodzi³ do
Ochronki w latach 1925 – 1926.
W Krakowie Siostry Nazaretanki
prowadzi³y przy ul. Floriana internat
dla dziewcz¹t, a ks. Wojty³a by³ wikarym w parafii œw. Floriana i prowadzi³ duszpasterstwo akademickie.
23 kwietnia 1989 beatyfikowa³
w Watykanie Franciszkê Siedlisk¹,
Za³o¿ycielkê Zgromadzenia Sióstr
Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu.
Na zakoñczenie Wieczoru, po
mszy œwiêtej, odœpiewaliœmy Litaniê Loretañsk¹ i uca³owali relikwie
b³. Jana Paw³a II.
Maria Zadora

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

Œp. Franciszek Kap³on, ur. 1940r., zam. ul. M³yñska
Œp. Jerzy Kolasa, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jerzy Ficek, ur. 1922r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Œp. Helena Harmata, ur. 1935r., zam. Roków
Œp. Janina Brañka, ur. 1914r., zam. ul. Zygmunta Starego
Œp. Barbara £opata, ur. 1936r., zam. Bieruñ
Œp. Józef Gluza, ur. 1952r., zam. ul. Legionów
Œp. Tadeusz KoŸbia³, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jan Tla³ka, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Kazimierz Krajewski, ur. 1933r., zam. Os. Jednoœæ
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
B³ogos³awiony Patronie
naszego miasta
Serdecznie Ci dziœ zawierzam
nasz¹ modlitwê o wieczne szczêœcie dla œp. Andrzeja Lenia. Przez
szereg lat by³ wspó³organizatorem
pieszych pielgrzymek z Wadowic
na Jasn¹ Górê. Przez te lata wytrwale pracowa³, by wadowicka
piesza pielgrzymka by³a jak najlepiej zorganizowana. Stara³ siê
o jej materialne i duchowe zaplecze. Na zebraniach organizacyjnych nieustannie wyra¿a³, i¿
mieszkañcy ziemi wadowickiej
powinni w wielkiej liczbie pielgrzymowaæ na Jasn¹ Górê, aby
dziêkowaæ za Œwiêtego Papie¿a
Jana Paw³a II. Wadowickie piesze
pielgrzymki rozpoczê³y siê
w 1986r. Piêæ pielgrzymek powi¹zanych by³o z Krakowem, a szósta
sz³a ju¿ samodzielnie. Niech Matka
Bo¿a Jasnogórska wyprosi dla Niestrudzonego Pielgrzyma, œp. Andrzeja Lenia, wieczne szczêœcie.
Niech nasz wytrwa³y Pielgrzym wyprasza u Boga b³ogos³awieñstwo na
kolejne pielgrzymowanie. Ks. Infu³at

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:

LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A:

Dz 2, 1-11

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

EWANGELIA: J 20, 19-23
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi by³y
zamkniête z obawy przed ¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku, i rzek³ do nich:
„Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³,
tak i Ja was posy³am”. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: „WeŸmijcie
Ducha Œwiêtego. Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane”.
Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne
2 kwietnia 2005 roku, gdy odszed³
do domu Ojca B³ogos³awiony Jan
Pawe³ II, Patron naszego miasta, zdawa³o siê, ¿e œwiat siê zatrzyma³. Siedem lat póŸniej, na jednej ze stron
internetowych, ktoœ napisa³: Dokona³o siê. Odszed³eœ Œwiêty jak ¿y³eœ...
W tamt¹ wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia,
œwiat wpatrzony w Ciebie, zamar³
oniemia³y. Nieufni – ¿e tak mo¿na, ¿e
gwiazdy te¿ gasn¹. Szeœæ miliardów
sierot. W jednej chwili dokona³o siê
coœ niezwyk³ego, …odszed³eœ…, Prosimy Ciê, wstawiaj siê za nami
u Boga… zostawi³eœ nas – ale nie jesteœmy sami, nauczy³eœ nas Siebie.
Dlatego nie lêkamy siê… Musimy byæ
mocni…
Œwiadomoœæ ¿ycia wype³nionego po
brzegi, œwiadomoœæ dokonanego dzie³a. Zawsze zostawiamy za sob¹ tyle
spraw niedokoñczonych… Wa¿ne jest
jednak to, ile w moim ¿yciu by³o
spraw dope³nionych, na ile dokona³em dzie³a, które Bóg mi zostawi³.

Czas liturgiczny, który obecnie
prze¿ywamy, rozpiêty miêdzy Wniebowst¹pieniem Chrystusa, a Zes³aniem Ducha Œwiêtego, którego Jezus obieca³ uczniom, aby by³ dla
nich Pocieszycielem i aby mogli
w Nim doœwiadczaæ obecnoœci
Boga. Przez wieki kolejne pokolenia œwiadków przekazywa³y dalej
dzia³o Ewangelii, a¿ do B³ogos³awionego Jana Paw³a II. W tym szeregu
osób, którym Bóg powierzy³ to dzie³o jestem równie¿ ja. Otrzyma³em
wiarê nie po to, aby j¹ zatrzymaæ tylko dla siebie, ale po to, by j¹ przekazywaæ dalej. Wiara jest dla mnie darem, ale i zadaniem. Co robiê, by siê
ni¹ dzieliæ z innymi? Czy ja te¿ bêdê
kiedyœ odchodzi³ do domu Ojca ze
œwiadomoœci¹ dobrze spe³nionego
zadania? B³ogos³awiony Papie¿u Janie Pawle Wielki, Patronie naszego
miasta, wspieraj mnie w realizacji tego
zadania, a zarazem i powo³ania
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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obrazem modli³ siê b³. Jan Pawe³ II.
Nad brzegiem jeziora, obok kaplicy
w miejscu, do którego dop³yn¹³ statkiem stoi Jego pomnik, a na nim s³owa, które wtedy wypowiedzia³: „By³em tu wiele razy, ale jako Papie¿ po
raz pierwszy i chyba ostatni”. Dziœ
Studzieniczna jest najwa¿niejszym
sanktuarium diecezji e³ckiej.
To ostatnie miejsce na trasie naszej
trzydniowej pielgrzymki, wracamy
do Wadowic, przed nami daleka droga. Podczas pielgrzymki towarzyszy³a
nam modlitwa, œpiew, ogl¹daliœmy
filmy o zwiedzanych miejscach,
a przede wszystkim serdeczna atmosfera, która tworzyli pielgrzymi pod
przewodnictwem ks. Infu³ata, którego wspiera³ ks. pra³at Franciszek.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
ks. infu³atowi Jakubowi Gilowi za
piêkn¹ pielgrzymkê. Dziêkujemy
P. Kierowcy Jurkowi Wêgrzynowi,
który by³ jej pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem. Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Dla upamiêtnienia tego faktu w kilku pokojach Domu Kanclerskiego
utworzona zosta³a Papieska Izba
Pamiêci, któr¹ zwiedzamy. Z wie¿y zegarowej podziwiamy roztaczaj¹cy siê krajobraz.
Z Wigrów jedziemy dalej, aby poznaæ piêkno tej ziemi, któr¹ Karol
Wojty³a nawiedza³ jako kap³an, biskup, kardyna³ i papie¿. W 1999r. Jan
Pawe³ II Kana³em Augustowskim
z Wigrów statkiem p³yn¹³ do Studzienicznej, my pokonujemy tê drogê
autokarem. Na wyspie oblanej wodami jeziora Studzienicznego znajduje siê kaplica, a w niej cudowny
obraz Matki Bo¿ej Studzieniczañskiej ukoronowany w 1995r. To
XVIII – wieczna kopia ikony jasnogórskiej, wed³ug tradycji obraz pu³kowy ofiarowany przez ¿o³nierzy
napoleoñskich jako wotum za szczêœliwy powrót z wyprawy moskiewskiej. 9 czerwca 1999 roku przed

Majowy wieczór modlitwy
Kolejny wieczór modlitwy o rych³¹
kanonizacjê b³. Jana Paw³a II przypad³ po pierwszej rocznicy beatyfikacji Papie¿a. Tym razem w Wieczorze bra³a udzia³ liczna grupa Sióstr
ze Zgromadzenia Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu, które bardzo serdecznie powita³ ks. Infu³at Jakub Gil.
Siostra El¿bieta przedstawi³a nam
historiê Zakonu oraz formy dzia³alnoœci. Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu zosta³o za³o¿one w Rzymie w 1875r.

przez b³. Mariê – Franciszkê Siedlisk¹. Swój pierwszy dom w kraju
otworzy³y w Krakowie w 1881r.
i st¹d w 1896 roku pierwsze Siostry
wyruszy³y do Wadowic. Wzorem
ich ¿ycia jest Najœwiêtsza Rodzina.
Od niej ucz¹ siê modliæ, kochaæ
Boga, ludzi i s³u¿yæ im. W Wadowicach Siostry rozpoczê³y dzia³alnoœæ w bardzo trudnych warunkach.
Na pocz¹tku powsta³ Dom Opieki
dla Sierot przy ul. Lwowskiej, któ-7-
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Poniedzia³ek 28 maja
6.00 Œp. Jan Dubiel - 6 r.œm.
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
Pi¹tek 1 czerwca
7.30 Œp. Zbigniew Klaja
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e w Dniu Urodzin
8.00 Œp. Tadeusz Kamiñski - 13 r.œm.,
dla Jolanty Staniek
syn Marek - 12 r.œm.
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Zbigniew Klaja
18.00 Œp. Eugeniusz Habowski - 5 r.œm.
7.30 Œp. Józef Kleszcz
Œp. Anna Byrska
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Wtorek 29 maja
8.00 Wynagradzaj¹ca sercu Bo¿emu za
00
6. Œp. Olga Pitu³ej
grzechy œwiata, o mi³osierdzie dla
Œp. Anna Matuszek
45
grzeszników
6. Dziêkczynna za ¿ycia z proœb¹
00
o dalsze b³og. dla Jana
12.
Œp. Franciszek Ziaja, Maria, Katarzyna,
7.30 Œp. Zbigniew Klaja
Jan Kosek, dusze w czyœæcu
8.00 Œp. Adam Handzlik
30
16.
Œp.
Lucjan Kmita
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
00
18.
Œp. Zofia Stopa
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anety Dylowicz
Œp. Zbigniew Karelus - 1 r.œm.
i Józefy Hadas
Œroda 30 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Sobota 2 czerwca
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
6.00 Œp. Olga Pitu³ej
7.30 Œp. Maciej Chmura
6.45 Œp.Stefan Bernacik - 20 r.œm.
8.00 Œp. Zbigniew Klaja
7.30 Œp. Zbigniew Klaja
12.00 Œp. Anna Matuszek
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
18.00 W intencjach nowennowych
Niepok. Sercu NMP oraz b³og. Bo¿e
Za ¿ywych
- Dziêkczynna za wszystkie otrzymane ³aski
dla Ks. Proboszcza i Rycerstwa Niepokalanej
- O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Alicji za
12.00 Za koœció³ œwiêty, papie¿a Benedykta XVI,
wstawiennctwem b³og. Jana Paw³a II
o rych³¹ kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
Za zmar³ych
za Duchowieñstwo, RadioMaryja i TVTrwam
Œp. Stanis³aw Pardyga³
00
18.
Œp. Lucjan Kmita
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zofia Sirko - 13 r.œm.
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Anna Kurowska
O zdrowie dla Józefy Hadas i b³og.
Œp. Anna Byrska
Bo¿e dla Anety Dylowicz
Sp. Zofia Kolasa
Niedziela 3 czerwca
Œp. Józef Gluza
6.00 Œp. Lucjan Kmita
Czwartek 31 maja
7.30 Œp. Ewa Ksi¹¿ek - 12 r.œm.
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla £ukasza
Œp. Krystyna Matu³a
£askowskiego
Œp. Olga Pitu³ej
9.00 Za Parafian
6.45 Œp. Zbigniew Klaja
10.00 Roków: Œp. Krystyna Wilk - r.œm.
7.30 Œp. Aniela i Józef Makuch
10.30 Œp. Stanis³aw Pardyga³
8.00 Œp. Micha³ Mytnik
12.00 Œp. Zygmunt Bizoñ
12.00 Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Zajdel
19.00 Œp. Teresa Nogala - 1 r.œm.
Œp. Andrzej Banaœ - 2 r.œm.
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Intencje mszalne:

Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego - 27 maja 2012
1. Jutro jest Œwiêto Najœwiêtszej
Maryi Panny – Matki Koœcio³a. Msze
œw. o godz. 6.00, 6.45, 7.30, 8.00,
12.00, 18.00. Po mszy œw. wieczornej spotkanie uczestników Szko³y
Modlitwy b³. Jana Paw³a II.

tami œwiêtymi. W tym dniu wyjazd
m³odzie¿y do Lednicy.
5. W przysz³¹ niedzielê obchodzimy uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. W naszej archidiecezji koñczy
siê okres spowiedzi i komunii œw.
wielkanocnej.

2. W czwartek, na ostatnie w tym
roku nabo¿eñstwo majowe o godz.
18.30 szczególnie zapraszamy
dzieci pierwszokomunijne wraz
z rodzicami. Pragniemy dzieci zawierzyæ Maryi.

6. Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
w tym roku przypada 7 czerwca.
O godz. 8.30 msza œw. w koœciele
œw. Piotra, a po niej procesja do czterech o³tarzy, któr¹ zakoñczymy przy
naszej bazylice.

3. W pierwszy pi¹tek, 1 czerwca
rozpoczniemy nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Bo¿ego o godz.
18.30. W tym dniu spowiedŸ od
godz. 6.00 do 12.30, oraz po po³udniu od godz. 16.00 do 18.30. Msza
œw. dla dzieci o godz. 16.30.

7. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Zakopanego, do Matki Bo¿ej na Wiktorówkach w poniedzia³ek 11 czerwca. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³. Natomiast w pi¹tek
22 czerwca pielgrzymujemy do
£agiewnik wraz z koœcio³em Bonifratrów na Stradomiu. Wyjazd o godz.
12.30. Koszt przejazdu 17 z³.

4. W sobotê 2 czerwca o godz.
17.00 zapraszamy na wstêpne modlitwy wieczoru papieskiego, natomiast o godz. 18.00 msza œw.
o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II. Czerwcowy Wieczór Papieski poprowadzi
szko³a im. Jana Paw³a II w Targanicach. W pierwsz¹ sobotê odwiedzamy chorych i starszych z sakramen-

8. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w czwartek –
Œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, w pi¹tek – wspomnienie œw. Justyna, mêczennika.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Podziêkowanie
Dnia 20 maja w przykoœcielnej
zbiórce na pomoc biednym rodzinom naszej parafii zebrano ogó³em
4.168,70 z³, w tym u Ojców Karmeli-

tów 1.014,87 i u Sióstr Nazaretanek
267,85. Wszystkim Ofiarodawcom za
z³o¿one ofiary i wspieranie naszej dzia³alnoœci sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
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Stanis³awa Bando³a

Co mi pozosta³o z uroczystoœci urodzinowych
B³ogos³awionego Papie¿a?
Próbujê uporz¹dkowaæ w swoich
myœlach bardzo piêkny dzieñ
18 maja 2012 roku, w którym prze¿ywaliœmy wraz ze szko³ami nosz¹cych imiê Jana Paw³a II, a tak¿e
mieszkañcami Wadowic – 92. rocznicê urodzin naszego Najwiêkszego Rodaka, jak równie¿ uroczyste
og³oszenie przez Metropolitê Krakowskiego patronatu nad Wadowicami przez B³ogos³awionego Papie¿a. W tym dniu równie¿ organizatorzy przebudowy Domu Papieskiego dokonali przegl¹du dotychczasowych, remontowych prac. Bóg
obdarzy³ nas wyj¹tkowo piêkn¹ pogod¹. Uczestnicy po³udniowej mszy
œw. odprawianej przez ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, wraz z wieloma
kap³anami, którzy jako katecheci
przybyli do Wadowic z dzieæmi –
mieli okazjê prze¿yæ ofiarê mszy
œw. w bardzo dobrych warunkach.
Równie¿ 70 orkiestr stra¿ackich,
które w liczbie przesz³o 2000 wygrywaj¹cych melodie na dêtych instrumentach cieszyli siê w tym dniu
wyj¹tkow¹ pogod¹.
W tym roku na spotkanie urodzinowe przybyli uczniowie wraz
wychowawcami i katechetami
z prawie 50 szkó³. W sumie by³o
ich ok. tysi¹ca dzieci i m³odzie¿y.
Zaistnia³a jakaœ przyczyna, ¿e urodzinowe obchody nie zosta³y przez
szko³y nosz¹ce Jego imiê gromadnie obsadzone.
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Do powy¿szych uroczystoœci trzeba równie¿ dodaæ nadanie obywatelstwa honorowego miasta Wadowic
Koledze Wielkiego Papie¿a, Panu
Radcy Eugeniuszowi Mróz. Ten
92-letni prawnik z Opola posiada
dobr¹ kondycjê. Nogi doœæ s³abe, ale
g³owa mocna.
Przyznanie przez papie¿a Benedykta XVI patronatu Wadowicom
b³og. Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II jest
wyj¹tkowym zaszczytem, ale i du¿ym zobowi¹zaniem. Gdy myœlê
o tym podnios³ym wydarzeniu, to
dziwnym faktem, ale kojarzy mi siê
to z chrztem dziecka. Uroczyste
nadanie imienia przy chrzcie. To
imiê dla rodziców, którzy go wymyœlili, jak i dla dziecka powinno siê
zawsze uto¿samiaæ z wielk¹ mi³oœci¹
i odpowiedzialnoœci¹. Wiemy, ¿e
normalnie do chrztu rodzice siê przygotowuj¹: wybieraj¹ chrzestnych,
myœl¹ o przyjêciu. Po chrzcie rodzice wraz z chrzestnymi z jeszcze
wiêksz¹ mi³oœci¹ pochylaj¹ siê nad
dzieckiem. Troszcz¹ siê o jego rozwój tak duchowy jak i fizyczny.
Przed rokiem, 15 maja, gdy
ks. Kardyna³ przekaza³ nam relikwie
b³ogos³awionego Papie¿a – Pani Burmistrz Ewa Filipiak, wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miasta, wyst¹pi³a do
naszego Ksiêdza Metropolity
z proœb¹ o pomoc w uzyskaniu od
Stolicy Apostolskiej patronatu B³ogos³awionego Naszego Rodaka. Po

roku Wadowice maj¹ swego Patrona. Z pewnym wyrzutem sumienia
myœlê, ¿e za ma³o przez ten okres
wk³adaliœmy wysi³ku w dobre przygotowanie na wyj¹tkowy dzieñ.
Mo¿na by³o o wiele wiêcej zrobiæ.
Teraz, po og³oszeniu przez kard.
Stanis³awa Dziwisza, i¿ Wadowicom
patronuje b³og. Jan Pawe³ II zastanawiam siê nad tym, czy to tylko ma
byæ wspomnienie uroczystego dnia
18 maja 2012 roku. Zdajê sobie
sprawê, ¿e w tej mszy œw. og³oszeniowej z ró¿nych przyczyn ma³o
Wadowiczan bra³o udzia³. Mocno
wierzê, ¿e B³ogos³awiony Jan Pawe³
II, który bardzo kocha³ swoje miasto i jego mieszkañców, z pewnoœci¹
bardzo powa¿nie potraktuje swoj¹

niebiañsk¹ odpowiedzialnoœci¹ przed
Bogiem. Wci¹¿ myœlê, czy nas staæ
bêdzie na honorowy rewan¿ wobec
naszego Patrona.
Myœlê o wspólnej odpowiedzialnoœci, tak W³adzy Samorz¹dowej, jak
i Duchownej – ka¿dej wed³ug kompetencji – za rozwój materialny, duchowy i religijny mieszkañców miasta. Myœlê o tym i modlê siê, by odpowiedzialni nosili sta³y niepokój
i nieustann¹ troskê. Mieszkañcy natomiast winni siê jeszcze bardziej solidarnie w³¹czyæ w odpowiedzialnoœæ
za rozkwit naszego królewskiego miasta. Bardzo o to proszê B³ogos³awionego Patrona i Jemu tê sprawê nieustannie zawierzam.
ks. Infu³at

Pielgrzymka na Litwê
29 kwietnia – niedziela, trzeci
dzieñ pielgrzymki, opuszczamy goœcinne Kukle, jedziemy do Pokamedulskiego Zespo³u Klasztornego
w Wigrach, po drodze zatrzymujemy siê w Sejnach, nawiedzamy
Sanktuarium Nawiedzenia NMP,
gdzie znajduje siê cudowna figura
MB Sejneñskiej, nale¿¹ca do tzw.
„Madonn szafkowych”, które po
otwarciu stanowi¹ jakby tryptyk.
Koronacji figury 7 wrzeœnia 1975r.
dokona³ Prymas Polski kard. St. Wyszyñski, przy wspó³udziale Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojty³y. W Wigrach kierujemy siê do
koœcio³a, aby uczestniczyæ we mszy
œw. Barokowy o³tarz g³ówny ma a¿urow¹, z³ocon¹ konstrukcjê wyko-
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nan¹ ze wstêg i ga³¹zek roœlin. Ca³oœæ tworzy literê „M” /Maryja – Matka Bo¿a/. Zostajemy bardzo serdecznie powitani przez Proboszcza
parafii. G³ównym koncelebrantem
mszy œw. jest ks. infu³at Jakub Gil,
który wyg³osi³ piêkn¹ homiliê,
wspominaj¹c osobiœcie spotkania
z b³. Janem Paw³em II.
Po mszy œw. ks. Proboszcz zapoznaje nas z histori¹ klasztoru kamedu³ów, wnêtrzem œwi¹tyni, schodzimy te¿ do krypt, gdzie chowano bez
trumien zakonników, ogl¹damy otoczenie klasztoru. W dniach 8 – 10
czerwca 1999r., podczas pielgrzymki do Polski, w murach klasztoru wigierskiego odpoczywa³ Jan Pawe³ II.
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