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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice

(ci¹g dalszy ze str. 7)

10. Niedziela Zwyk³a

Cz³owiek zosta³ stworzony do

szczêœcia. Wasze pragnienie

szczêœcia jest wiêc uzasad-

nione. Chrystus ma odpowie-

dzieæ na wasze oczekiwania.

Dlatego prosi was, abyœcie

mu zaufali. Prawdziwa ra-

doœæ jest zdobycz¹, do której

nie dochodzi siê bez dlugiej

i trudnej walki. Chrystus zna

tajemnicê zwyciêstwa.

Jan Pawe³ II

Z proœb¹ o kanonizacjê Ojca Œwiê-

tego Jana Paw³a II

Rodzina Ksi¹¿ek

Maria Zadora

przyjaciela Iwana, który
z wielkim zaanga¿owa-
niem stara³ siê nas przyj¹æ,
za co serdecznie dziêkuje-
my. W tym dniu wielu

mieszkañców Orawskiej Polhory po-
jecha³o do £agiewnik na pielgrzymkê
S³owaków. W drodze powrotnej nawie-
dzamy koœció³ w Korbielowie, gdzie
znajduje siê wizerunek Madonny Kre-
sowej Pani. Jest to jeden z ok. 130 wi-
zerunków, które po II wojnie œwiato-
wej w dramatycznych okolicznoœciach
przywêdrowa³y z Kresów Wschodnich
do Polski.

Ostatnim miejscem naszego pielgrzy-
mowania jest Rychwa³d, wieœ usytu-
owana wœród ³agodnych wzniesieñ,
w dolinie potoku. Znajduje siê tam
Sanktuarium z cudownym obrazem
Matki Bo¿ej Rychwa³dzkiej, którym
opiekuj¹ siê ojcowie franciszkanie, któ-
rych sprowadzi³ do Rychwa³du w 1946
roku ks. kard. Adam Sapieha. Wnêtrze
koœcio³a robi osza³amiaj¹ce wra¿enie.
Prezbiterium, nawa g³ówna, o³tarze

boczne – wszystko
ocieka z³otem i pur-
pur¹. Cudowny wizeru-
nek pochodzi z XV
wieku. Ikonê namalo-
wano na z³otym tle, na desce lipo-
wej. Panienka Rychwa³dzka ma
œliczne, delikatne rysy i pogodne
oblicze. Ubrana jest w ciemny
p³aszcz podbity purpur¹, zdobio-
ny bogatym obszyciem i zapink¹.
Na lewej rêce trzyma Dzieci¹tko.
Ma³y Jezus podnosi praw¹ r¹czkê
w geœcie b³ogos³awieñstwa, na le-
wej trzyma ksiêgê Pisma Œwiêtego.
Obraz koronowa³ w 1965 roku
Prymas Polski Stefan Wyszyñski
i kardyna³ Karol Wojty³a. Przed wi-
zerunkiem Rychwa³dzkiej Pani
odmawiamy Litaniê Loretañsk¹.
Prosimy Matkê Bo¿¹, tak jak
w wierszu I. Zaj¹cównej:

„Najœwiêtsza Panienko
Wstaw¿e siê za nami
Wspomó¿ ka¿de serce
Swymi modlitwami”

Pogrzeb Œp. Jan Waszczuk, ur. 1944r., zam. ul. Karmelicka

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:

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

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedzielê

Przemyœlenia ewangeliczne

(ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO
LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KO-
RYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU:
Rdz 3, 9-15 Obietnica odkupienia

EWANGELIA:  Mk 3, 20-35 Szatan zosta³ pokonany

2 Kor 4, 13-5,1 Nadzieja apostoslkiego ¿ycia

Oto s³owo Pañskie

(ci¹g dalszy na str. 8)

Jezus przyszed³ z uczniami swoimi
do domu, a t³um znów siê zbiera³, tak
¿e nawet posiliæ siê nie mogli. Gdy
to pos³yszeli Jego bliscy, wybrali siê,
¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono
bowiem: „Odszed³ od zmys³ów”.
Natomiast uczeni w Piœmie, którzy
przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma
Belzebuba i przez w³adcê z³ych du-
chów wyrzuca z³e duchy”. Wtedy
przywo³a³ ich do siebie i mówi³ im
w przypowieœciach: «Jak mo¿e sza-
tan wyrzucaæ szatana? Jeœli jakieœ
królestwo wewnêtrznie jest sk³ócone,
takie królestwo nie mo¿e siê ostaæ.
I jeœli dom wewnêtrznie jest sk³óco-
ny, to taki dom nie bêdzie móg³ siê
ostaæ. Jeœli wiêc szatan powsta³ prze-
ciw sobie i wewnêtrznie jest sk³óco-
ny, to nie mo¿e siê ostaæ, lecz koniec
z nim. Nie, nikt nie mo¿e wejœæ do
domu mocarza i sprzêt mu zagrabiæ,

Trzeci raz 31 paŸdziernika 2011
roku bra³am udzia³ w wielkiej uro-
czystoœci poœwiêcenia pomnika b³.
Jana Paw³a II. Do Orawskiej Polho-
ry na to wielkie œwiêto przybyli
przedstawiciele w³adz koœcielnych ze
S³owacji i Wadowic. Poœwiêcenia po-
mnika dokona³ Kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz.

12 maja 2012 roku jadê do S¹sia-
dów po raz czwarty.  W drodze na
S³owacjê zwiedzamy pere³kê archi-
tektury w Ma³opolsce – koœció³ pw.
œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a w La-
chowicach. Po wnêtrzu œwi¹tyni i jej
otoczeniu oprowadza nas ks. pro-
boszcz W³adys³aw W¹sik. Z jego
s³ów przebija wielka troska o to miej-
sce, któremu poœwiêci³ siê bez resz-
ty. W 2003 roku œwi¹tynia zosta³a lau-
reatem nagrody Ministra Kultury „Za-
bytek zadbany”.

Wnêtrze zdobi XIX wieczna, piêk-
nie odnowiona polichromia. W o³ta-
rzu g³ównym – wizerunek Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Koœció³ posia-
da póŸnobarokowe wyposa¿enie
(ambona, o³tarze).

Kolejne miejsce to Jeleœnia, wieœ
turystyczno-wypoczynkowa, rozci¹-
gniêta w dolinie Koszarawy. Do pa-
rafii w Jeleœni wielokrotnie przyby-
wa³ ks. Karol Wojty³a, ostatni raz wi-
zytowa³ parafiê od 28 kwietnia do
1 maja 1978roku. Piêkna pogoda po-
zwala na ogl¹danie szczytów Babiej
Góry, Pilska. O godz. 10.30 do-
je¿d¿amy do Orawskiej Polhory, sta-
jemy u stóp pomnika B³ogos³awio-

nego Jana Paw³a II, wydaje siê jakby
Papie¿ przechodzi³ z Polski na S³o-
wacjê i wyci¹gniêtymi rêkami b³ogo-
s³awi³ ca³ej S³owacji. Otaczamy po-
mnik, œpiewamy „Barkê” i odmawia-
my Litaniê do B³ogos³awionego. Od
stóp pomnika roztacza siê piêkny
widok na Beskidy i Tatry. Serdecznie
wita nas Iwan Matis, dyrektor tamtej-
szego Domu Kultury. Udajemy siê do
nowej œwi¹tyni pw. Boskiego Serca
Jezusowego, gdzie uczestniczymy
we mszy œw. odprawianej przez
ks. Infu³ata, mszy dziêkczynnej za
mieszkañców Orawskiej Polhory, któ-
rym b³og. Jan Pawe³ II jest bardzo
bliski. „V Slovenskom narode bala
vzdy  velka ucta ku Kristovmu Na-
mestnikovi Janovi Pavlovi II”. Po
mszy œw. uca³owujemy relikwie B³o-
gos³awionego, które parafia otrzyma-
³a od kard. Stanis³awa Dziwisza
31 paŸdziernika 2011 roku.

Kiedy wychodzimy z koœcio³a je-
steœmy zaskoczeni, pogoda siê zmie-
ni³a, wieje silny wiatr, góry zas³oni³a
mg³a, jest zimno. Iwan zaprowadzi³
nas do po³o¿onej poni¿ej kaplicy,
gdzie bardzo ciekawie opowiedzia³
jej historiê, a tak¿e dzieje Orawskiej
Polhory. PóŸniej jedziemy do Slanej
Vody, polo¿onej u stóp Babiej Góry.
Tam ogl¹damy film o Orawskiej Po-
lhorze, s³uchamy gry na instrumen-
tach i spiew w wykonaniu dzieci. Nie-
stety pogoda nie pozwala nam na spa-
cer po piêknej okolicy, za to nasi pa-
nowie zajêli siê grillowaniem. Zaja-
damy smaczn¹ kie³basê, popijamy
ciep³¹ herbatê. ¯egnamy naszego

Tylko na jeden fragment z dzisiej-
szej Ewangelii chcê zwróciæ uwagê.
Chrystus przestrzega nas przed sk³ó-
ceniem. Mówi: „jeœli jakieœ królestwo
wewnêtrznie jest sk³ócone, takie kró-
lestwo nie mo¿e siê ostaæ, i jeœli dom

wewnêtrzny jest sk³ócony, to taki
dom nie bêdzie siê móg³ ostaæ”. S³o-
wa Chrystusa w pe³ni potwierdza co-
dzienne ¿ycie, a tak¿e nasze naro-
dowe i niestety rodzinne doœwiad-
czenia.

jeœli mocarza wpierw nie zwi¹¿e
i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdê
powiadam wam: wszystkie grzechy
bluŸnierstwa, których by siê ludzie
dopuœcili, bêd¹ im odpuszczone. Kto
by jednak zbluŸni³ przeciw Ducho-
wi Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma od-
puszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego». Mówili bowiem: „Ma
ducha nieczystego”. Tymczasem na-
desz³a Jego Matka i bracia i stoj¹c
na dworze, pos³ali po Niego, aby Go
przywo³aæ. W³aœnie t³um ludzi sie-
dzia³ wokó³ Niego, gdy Mu powie-
dzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na
dworze pytaj¹ siê o Ciebie”. Odpo-
wiedzia³ im: „Któ¿ jest moj¹ matk¹
i którzy s¹ braæmi?” I spogl¹daj¹c
na siedz¹cych woko³o Niego rzek³:
„Oto moja matka i moi bracia. Bo
kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bra-
tem, siostr¹ i matk¹”.



-3-- 6 -

Poniedzia³ek 11 czerwca
   6.00 Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
   6.45 Œp. Boles³aw Bando³a-31 r.œm.,¿ona Maria
   7.30 Œp. Zofia Kolasa
   8.00 Œp. Olga Pitu³ej
  12.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Jan Tla³ka
  18.00 Œp. Maciej Chmura

Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Helena i Stanis³aw

Wtorek 12 czerwca
   6.00 Œp. Jan Tla³ka

Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
   6.45 Œp. Micha³ Mytnik
   7.30 Œp. Maciej Chmura
   8.00 Œp. Olga Pitu³ej
  12.00 Œp. Lucjan Kmita
  18.00 Œp. Zbigniew Klaja

Œp. Marek Kunowski

Œroda 13 czerwca
     6.00 Œp. Stefan Rusek - 14 r.œm.
     6.45 Œp. Maciej Chmura
     7.30 O b³. Bo¿e dla Franciszki Fia³kowskiej

i jej rodziny
     8.00 Œp. Olga Pitu³ej
   12.00 Œp. Lucjan Kmita
   18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
Œp. Andrzej Æwiertnia
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Józef Gluza
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Helena i Józef Niziñscy

Czwartek 14 czerwca
   6.00 Œp. Jan Tla³ka

Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
   6.45 Œp. Marek Kunowski
   7.30 Œp. Olga Pitu³ej
   8.00 Œp. Maciej Chmura
  12.00 Œp. Lucjan Kmita
  18.00 Œp. Antonina Mucha

Œp. Maria Markielowska - 36 r.œm. i Rodzice

Pi¹tek 15 czerwca
  6.00 Œp. Andrzej Æwiertnia
  6.45 Œp. Maciej Chmura
  7.30 Œp. Olga Pitu³ej

Œp. Genowefa Ficek, Alojzy m¹¿ 3 r.œm.
  8.00 Œp. Marek W¹dolny - 9 r.œm.
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Stanis³aw Pardyga³

Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
Za wspólnotê Stra¿y Honorowej,
ich rodziny, o rozwój wspólnoty

Sobota 16 czerwca
6.00 Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
6.45 Œp. Andrzej Æwiertnia
7.30 Œp. Marianna Adamczyk , m¹¿ Stanis³aw- 2 r.œm.
8.00 Œp. Micha³ Mytnik
12.00 Œp. Alina i Kazimierz Forysiowie
18.00 Œp. Lucjan Kmita

O zdrowie i b³. Bo¿e w 10 r. œlubu
i o zdrowie dzieci Teresy i Janusza

Niedziela 17 czerwca
   6.00 Za Parafian
   7.30 Œp. Jan, Helena i zmarli z rodziny

Œp. Eugeniusz Zaj¹c
   9.00 Œp. Henryk Wycisk

Œp. Aleksander Mlak
  10.00 Roków: Msza œw. odpustowa
  10.30   Œp. Andrzej Czarny - 5 r.œm.
  12.00 Œp. Jan Matusik - 10 r.œm.
  13.15 Chrzty
  19.00 Œp. Lucjan Kmita

10. Niedziela Zwyk³a - 10 czerwca 2012

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje
mszalne:

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

K³ócimy siê, obalamy rz¹dy, nisz-
czymy autorytety, pos¹dzamy siê
o wszystkie mo¿liwe wykroczenia
i… drepczemy w miejscu. Gorzej,
stajemy siê w wielu przypadkach
poœmiewiskiem œwiata.  K³ótnie
i awantury w rodzinach prowadz¹
do rozpadu ma³¿eñstw i zwi¹zanych
z tym nieszczêœæ. Taka atmosfera
os³abia autorytet matki i ojca. W ta-
kim domu najbardziej pokrzywdzo-
ne s¹ dzieci.

Myœlê, ¿e w tym sk³óceniu zasad-
nicz¹ rolê odgrywa szatan, na co

w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwa-
gê Chrystus. Przebieg³y szatan dzia-
³a na wszelkie mo¿liwe sposoby,
m¹ci, a tak¿e podsyca nasze s³abo-
œci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dym
grzechu, zw³aszcza grzechu nienawi-
œci, obok ludzkiej s³aboœci dzia³a tak-
¿e on, ojciec wszelkiego k³amstwa
i gniewu. A zatem b¹dŸmy czujni, bo
„szatan jak lew rycz¹cy kr¹¿y patrz¹c,
kogo by po¿reæ”. To nie wzajemne
straszenie siê, ale realnoœæ w jakiej
przysz³o nam dzisiaj ¿yæ.

1. W pi¹tek – Uroczystoœæ Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa. Z racji tej
uroczystoœci nie obowi¹zuje wstrze-
miêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych

2. W sobotê o godz. 10.00 msza œw.
i spotkanie Grupy Modlitwy o. Pio.

3. W niedzielê 17 czerwca o go-
dzinie 10.00 w rokowskiej kapli-
cy pod wezwaniem Niepokalane-
go Serca Maryi zostanie odprawio-
na uroczysta Msza Œwiêta Odpu-
stowa. Podczas uroczystoœci zo-
stanie poœwiêcona g³ówna czêœæ
o³tarza oraz obraz Matki Bo¿ej
z Dzieci¹tkiem, namalowany
przez wadowickiego artystê.

4. W pi¹tek 22 czerwca pielgrzy-
mujemy do £agiewnik i koœcio³a Bo-
nifratrów na Stradomiu. Wyjazd
o godz. 12.30. Koszt przejazdu 17
z³, a w sobotê 23 czerwca do Gidel
i Czêstochowy. Wyjazd o godz. 7.00,
koszt przejazdu 35 z³.

5. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Barnaby,
aposto³a, w œrodê – wspomnienie œw.
Antoniego z Padwy, prezbitera i dok-
tora Koœcio³a, w czwartek – wspo-
mnienie b³. Micha³a Kozala, biskupa
i mêczennika, w sobotê – wspomnie-
nie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej
Maryi Panny.

6. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy
katolickiej.

7. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, Pa-
trona naszego miasta, polecamy opie-
ce pielgrzymuj¹cych do naszej bazy-
liki oraz Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Fundamenty wiary

Pielgrzymka do Orawskiej Polhory
12 maja 2012 roku 50-osobowa

grupa pielgrzymów z ks. Infu³atem
Jakubem Gilem jedzie na S³owacjê
do Orawskiej Polory. Pielgrzymka
ma charakter dziêkczynny, chcemy
podziêkowaæ naszym S¹siadom za
ich wielk¹ mi³oœæ i czeœæ dla b³og.
Jana Paw³a II, którego nazywaj¹
swoim Papie¿em. Do Orawskiej Po-
lhory jadê ju¿ po raz czwarty. Pierw-
szy raz w sierpniu 2010 roku z ko-
legami przewodnikami uczestniczy-
³am we mszy œw. na Babiej Górze
z okazji 14 rocznicy wzniesienia na
szczycie obelisku poœwiêconego B³.
Janowi Paw³owi II. W przed dzieñ
braliœmy udzia³ w uroczystoœciach
w koœciele w Orawskiej Polhorze,

gdzie prezentowaliœmy filmy o Ojcu
Œwiêtym i naszym mieœcie. Z wielkim
wzruszeniem ogl¹da³am monta¿ s³ow-
no – muzyczny wykonany przez m³o-
dzie¿ o Janie Pawle II.

Drugi raz w sierpniu 2011 roku
z ks. Infu³atem i kolegami pojechali-
œmy, aby wzi¹æ udzia³ w poœwiêce-
niu œcie¿ki na Babi¹ Górê nosz¹cej
imiê b³. Jana Paw³a II, a nastêpnie
uczestniczyæ na mszy œw. na szczy-
cie. By³am pod wra¿eniem ilu S³owa-
ków pocz¹wszy od najm³odszych wê-
drowa³o szlakiem, aby tam wspólnie
wœród piêkna przyrody modliæ siê do
B³ogos³awionego.

Prze¿yliœmy miesi¹c maryjny,
a teraz uczestniczymy w tzw. okta-
wach Bo¿ego Cia³a. Czeœæ Maryi,
a tak¿e mi³oœæ do Najœwiêtszego Sa-
kramentu jest szczególnym znakiem
naszej wiary.

Podczas majowej pielgrzymki na
Jasn¹ Górê, w drodze powrotnej
pyta³em uczestników o ich maryjne
nabo¿eñstwo. Z wielkim wzrusze-
niem s³ucha³em piêknych œwiadectw
doros³ych pielgrzymów, którzy
obecnie jako mieszkañcy Wadowic
przybyli tutaj z ró¿nych miejscowo-
œci. W swoich wyznaniach mówili,
¿e jako dzieci gromadzili siê przy
kapliczkach. Przyozdabiali je na
maryjny miesi¹c, przynosili zapalo-
ne œwiece i przy ich blasku œpiewali
wieczorami Litaniê Loretañsk¹, oraz
pieœni maryjne. Niejednokrotnie
wieczorny œpiew maryjny zlewa³ siê
w potê¿n¹ kaskadê pochodz¹c¹
z ró¿nych wiejskich kaplic. Opo-
wiadano równie¿, jak w domach
robiono maryjne o³tarzyki i w maju
przyozdabiano je ¿ywymi kwiata-
mi i tam siê rodzina wieczorami
modli³a. Niektórzy z opowiadaj¹-
cych wspominali, jak trudne by³o
ich dzieciñstwo i m³odoœæ. Czêsto
wi¹za³o siê z obowi¹zkiem pasie-
nia krów. Do szko³y te¿ nie by³o
blisko. Koœció³ by³ odleg³y o kilka
kilometrów. Majówka zawsze wi¹-
za³a siê z du¿ym wyzwoleniem od
domowych obowi¹zków.

Zada³em uczestnikom pielgrzym-
ki pytanie, jak ich dzieci czy wnuki
w naszych czasach uczestnicz¹ w na-
bo¿eñstwach majowych. Wtedy ze
smutkiem s³ucha³em wyznañ, jak bar-
dzo nasze czasy nie zachêcaj¹ do
tych nabo¿eñstw. Czêsto dzieci ucz¹
siê na zmiany. Po po³udniu uczêsz-
czaj¹ na ró¿nego rodzaju dokszta³-
cenia. Rodzice zapisuj¹ ich do ró¿-
nych kó³ek i na lekcje jêzykowe i ar-
tystyczne. W domu jest telewizor,
a tak¿e komputer. Dziecko ma wiele
zajêæ obowi¹zkowych, a tak¿e nad-
obowi¹zkowych. Rodzice te¿ niejed-
nokrotnie pracuj¹ na pe³ny zegar. Nie
jest teraz ³atwo znaleŸæ dogodny czas
na pójœcie ojca czy matki z dziec-
kiem na nabo¿eñstwo majowe.

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a wraz
z ca³otygodniow¹ opraw¹ procesji
z Najœwiêtszym Sakramentem jest
czasem oddania ho³du Jezusowi, któ-
ry niesiony pod baldachimem prze-
chodzi przez ulice. W naszym dzie-
ciñstwie procesje w oktawie odbywa-
³y siê rano i wieczorem. Pamiêtam to
jeszcze, gdy by³em wikariuszem
w po³owie lat 60-tych w pobliskich
Zebrzydowicach. Widzê, jak u po-
cz¹tku drugiej dekady XXI wieku
bardzo zmniejszy³ siê udzia³ wier-
nych w procesjach. Mo¿na usprawie-
dliwiaæ ró¿nymi wspó³czesnymi
przyczynami absencje wiernych:
m³odych i starszych  w naszych cza-
sach. Mo¿na mówiæ o warunkach
gospodarczych, socjalnych, ekono-

micznych i wielu innych, które nie
czyni¹ ³atwymi wspó³czesne ¿ycie
religijne.

Jestem jednak przekonany, ¿e Bóg,
który wyznaczy³ nam wspó³czesne
koleje ¿ycia jako kochaj¹cy Ojciec
stwarza nam warunki byœmy mogli
œwiadczyæ naszym ¿yciem o ¿ywej
wierze, nadziei i mi³oœci.

Mocno wierzê, ¿e wiara nasza roz-
wija siê poprzez mi³oœæ do Matki Naj-
œwiêtszej i Jej Syna Jezusa Chrystu-
sa ukrytego w Najœwiêtszym Sakra-
mencie. Trudnoœci, jakie w naszych
czasach przychodzi nam pokonaæ,
aby byæ blisko Maryi i Najœwiêtsze-
go Sakramentu s¹ wyznacznikiem
naszej wiernoœci Bogu.

Moje spostrze¿enia ucz¹, ¿e Pola-
cy dlatego zachowali ¿yw¹ wiarê,
gdy¿ odznaczali siê wielkim nabo-
¿eñstwem do Matki Bo¿ej i Najœwiêt-
szego Sakramentu. Nie na darmo Mic-
kiewicz w III czêœci Dziadów móg³
napisaæ o naszych rodakach: „Vivat
Polonus, unus defensor Mariae” –
Niech ¿yje Polak, jedyny obroñca
Maryi. Chcê tak¿e przytoczyæ œwia-
dectwo zdziwionego oficera niemiec-
kiego, który podczas ostatniej wojny,
prowadz¹c wiêŸniów polskich przez
pewn¹ wioskê, by³ zaskoczony ich
reakcj¹ – gdy ksi¹dz przechodzi³
z Najœwiêtszym Sakramentem to
oni wszyscy uklêkli .  Oficer ten
w swoich pamiêtnikach zapisa³ „na-
ród, który tak czci ukrytego Boga
nie mo¿e zgin¹æ”.


