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gii godzin i kilku w ci¹gu dnia spo¿ywanych
w refektarzu posi³ków.
Praca, modlitwa, lektura,
kontemplacja, pokuta,
post, samotnoœæ, zachowanie milczenia, s³u¿¹ pe³nemu zjednoczeniu
z Bogiem na drodze do zbawienia
siebie i innych. Bia³y strój zakonny
stanowi habit z kapturem, szkaplerzem i p³óciennym pasem.
Po dotarciu do klasztoru po³o¿onego na Srebrnej Górze drog¹ wysadzan¹ starymi drzewami przechodzimy przez furtkê klasztorn¹ na
dziedziniec. Przed nami wznois siê
piêkny koœció³ pod wezwaniem
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Fasada jego jest szeroka na
41 metrów, wraz z wie¿ami wysoka
na 48 metrów. Wnêtrze koœcio³a jest
budowl¹ jednonawow¹, prostok¹tn¹
z wy¿szym prezbiterium.
W koœcio³ach kamedulskich nie
ma organów, ani ¿adnych instrumentów muzycznych. Jak zaznaczaj¹

konstytucje
zakonu:
„podkreœlamy w ten sposób granicê, jaka nas jeszcze dzieli od radoœci Jeruzalem niebieskiego”.
Przed obrazem Wniebowziêcia
NMP uczestniczymy we mszy œw.
przecie¿ to drugi dzieñ Zielonych
Œwi¹t, które tu na Bielanach s¹ dniami odpustu.
Opuszczamy Erem Ojców Kamedu³ów na krakowskich Bielanach,
który wprowadza w œwiat na co dzieñ
niedostêpny, œwiat kontemplacji,
modlitwy i wyciszenia, a równoczeœnie miejsce wci¹¿ fascynuj¹ce architektów i historyków sztuki.
W drodze powrotnej nawiedzamy
Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dane nam jest
uczestniczyæ w nabo¿eñstwie majowym, nieszporach o Matce Bo¿ej
Kalwaryjskiej, a nastêpnie w procesji. Udzia³ w tym nabo¿eñstwie by³
prawdziw¹ uczt¹ duchow¹ na zakoñczenie majowej pielgrzymki.
Maria Zadora
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
12. Niedziela Zwyk³a
Uroczystoœæ Narodzenia
œw. Jana Chrzciciela
B³ogos³awiony Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II zapisa³ siê w historii
Polski i naszego miasta. Jego
¿ycie to nieoceniony przyk³ad
dobroci, mi³oœci i troski o ka¿dego
cz³owieka. Przez ca³e swoje ¿ycie
pod¹¿a³ drog¹ prawdy i wiary,
kieruj¹c

siê

najlepszymi

wartoœciami.
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Ojcze Œwiêty

na

zawsze

pozostaniesz w naszej pamiêci,
a nasze serca zachowaj¹ po kres
ziemskiego ¿ywota wdziêcznoœæ za
wszystko, co dla nas uczyni³eœ.
Jerzy i Dagmara Mlodzik
z dzieæmi oraz rodzicami

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APO-

PROROKA IZAJASZ:

STOLSKICH:

Iz 49, 1-6

Bóg ukszta³towa³ Jana na swojego s³ugê

EWANGELIA: £k 1, 57-66.80

Dz 13, 22-26

Jan g³osi³ pokutê przed przyjœciem Chrystusa

Narodzenie siê Jana

Dla El¿biety nadszed³ czas rozwi¹zania i urodzi³a syna. Gdy jej s¹siedzi i krewni us³yszeli,
¿e Pan okaza³ tak wielkie mi³osierdzie nad ni¹, cieszyli siê z ni¹ razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezaæ dzieciê, i chcieli mu daæ imiê ojca jego, Zachariasza. Jednak¿e matka jego
odpowiedzia³a: „Nie, lecz ma otrzymaæ imiê Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim
rodzie, kto by nosi³ to imiê”. Pytali wiêc znakami jego ojca, jak by go chcia³ nazwaæ. On
za¿¹da³ tabliczki i napisa³: „Jan bêdzie mu na imiê”. I wszyscy siê dziwili. A natychmiast
otworzy³y siê jego usta, jêzyk siê rozwi¹za³ i mówi³ wielbi¹c Boga. I pad³ strach na wszystkich ich s¹siadów. W ca³ej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co siê.
zdarzy³o. A wszyscy, którzy o tym s³yszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kim¿e bêdzie to
dzieciê?” Bo istotnie rêka Pañska by³a z nim. Ch³opiec zaœ rós³ i wzmacnia³ siê duchem;
Oto s³owo Pañskie
a ¿y³ na pustkowiu a¿ do dnia ukazania siê przed Izraelem

Przemyœlenia ewangeliczne
Ró¿ne nadajemy imiona dzieciom,
które przynosimy do œwi¹tyni, by
otrzyma³y pierwszy i najwa¿niejszy
sakrament – Chrzest œw. Niekiedy
stwierdzamy ze zdziwieniem, ¿e
imiona te odbiegaj¹ od ogólnie przyjêtych imion nadawanych w Koœciele i nie posiadaj¹ œwiêtego patrona!
Imiê Jan, które otrzyma³ ewangeliczny syn El¿biety i Zachariasza znaczy
po hebrajsku: „Bo¿e mi³osierdzie”.
Sens tego imienia wyjaœni siê, kiedy
Jan zatrzyma siê nad Jordanem i bêdzie g³osili chrzest pokuty, kiedy
przedstawi Pana Jezusa jako Baranka, który g³adzi grzechy œwiata i og³osi Odkupiciela, który przychodzi zbawiæ Swój lud.

chwili nie waha³a siê jak¹ ma podj¹æ
decyzjê. W³aœciwie z dnia na dzieñ
zostawi³a pracê i ca³kowicie poœwiêci³a siê nam.
We wspomnianej audycji babcia
Mariola zdradzi³a najwiêksze pragnienie Zuzi, którym by³a modlitwa
na grobie B³ogos³awionego Jana
Paw³a II. Zuzia jest niesamowit¹ wielbicielk¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Postanowiliœmy wspomóc spe³nienie tych marzeñ. cdn

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Imiê, które otrzymujemy na chrzcie
œw. pochodzi od Chrystusa. To imiê
wyjaœnia nasze zadanie i nasze powo³anie w œwiecie. W imieniu
„chrzeœcijanin” w jak najwiêkszym
skrócie zawarty jest program na ca³e
nasze ¿ycie. Mamy siê staraæ tak
myœleæ, rozumieæ, odczuwaæ, mówiæ i czyniæ jak Chrystus: Tak mi³owaæ Ojca i ludzi, jak On to czyni³,
a tym samym przybli¿aæ Go œwiatu,
uobecniaæ. Jeœli po krótkim namyœle stwierdzimy rozdŸwiêk miêdzy
swoim chrzeœcijañskim imieniem,
a swoim chrzeœcijañskim ¿yciem,
miejmy odwagê temu przeciwdzia³aæ. Ofiaruj¹cy siê za nas w czasie
Mszy œw. Jezus Chrystus na pewno
przyjdzie nam z pomoc¹.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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nie¿ potrzebujê rehabilitacji, muszê
regularnie chodziæ na basen i nie
mogê zaniedbaæ hipoterapii.
Dziewczynki o babci: Pocz¹tkowo
zajmowa³a siê nami mama, ale przeros³a j¹ nasza niepe³nosprawnoœæ.
Wtedy do akcji wkroczy³a babcia
Mariola. Zosta³a ona ustanowiona rodzin¹ zastêpcz¹ dla nas i ca³kowicie
przejê³a nad nami opiekê. Kiedy pojawi³o siê zagro¿enie, ¿e trafimy do
domu dziecka, nasza babcia ani

Maria i Tadeusz

Pielgrzymka do £agiewnik
i na Bielany do klasztoru Ojców Kamedu³ów
Tradycyjnie, jak w ka¿dym miesi¹cu z ks. infu³atem Jakubem Gilem pielgrzymujemy do £agiewnik,
tym razem 28 maja 2012 roku,
w poniedzia³ek.
W dolnej czêœci bazyliki, w kaplicy œw. Siostry Faustyny, przed obrazem Aposto³ki Bo¿ego Mi³osierdzia odmawiamy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego, prosimy o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata. W kaplicy Wieczystej Adoracji adorujemy Jezusa ukrytego w Najœwiêtszym Sakramencie.
Z £agiewnik jedziemy na Bielany do klasztoru Ojców Kamedu³ów, dziœ mog¹ do niego wejœæ kobiety. Zgodnie z regu³¹ zakonu
wstêp do klasztoru codziennie przez
ca³y rok maj¹ wy³¹cznie mê¿czyŸni, natomiast kobiety maj¹ wstêp

tylko przez 12 dni w roku, takim
dniem jest dzieñ dzisiejszy, drugi
dzieñ Zielonych Œwi¹tek.
Erem na krakowskich Bielanach
jest jednym z dwóch w Polsce i jednym z 9 w œwiecie, nale¿¹cych do
Kongregacji Eremitów Kamedu³ów
z Góry Koronnej. Do Krakowa sprowadzi³ ich marsza³ek wielki koronny
Miko³aj Wolski.
Kameduli s¹ zakonem monastycznym - pustelników ¿yj¹cych wg w³asnej surowej regu³y opartej na regule
œw. Benedykta. Jej istot¹ jest odrzucenie wszystkiego, co przeszkadza
w zbli¿eniu do Boga. Dzieñ w klasztorze zaczyna siê o 3.30. Centrum
¿ycia ka¿dego mnicha stanowi domek
– pustelnia lub pojedyncza cela klasztorna. Wspólnie spotykaj¹ siê jedynie podczas mszy œw., modlitw litur-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 25 czerwca
6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
6.45 Œp. Andrzej Æwiertnia
7.30 O ³askê Bo¿¹ i szczêœliwe rozwi¹zanie
dla Anny bêd¹cej w stanie b³ogos³awionym
8.00 Œp. W³adys³awa Pawlik z rodzin¹
12.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Jan Tla³ka
18.00 Œp. Maria i Mieczys³aw Wo³czyñscy
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Haliny
Kalemba i Danuty Saneckiej
Wtorek 26 czerwca
6.00 Œp. Jan Tla³ka
Œp. Czes³awa i Michalina Malinowskie
6.45 Œp. Andrzej Æwiertnia
7.30 Œp. Tadeusz Bielec - 1 r.œm.
8.00 Œp. Marek Kunowski
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Tomasz Lisko
Œp. Marianna i Stanis³aw Paleczny
i córka Maria

Intencje mszalne:
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Piotr Nicieja
Œp. Stanis³aw Byrski
Czwartek 28 czerwca
6.00 Œp. Rozalia Stanek
Œp. Jan Tla³ka
6.45 Andrzej Æwiertnia
7.30 Œp. Stanis³aw Wójtowicz - 1 r.œm.
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zdzis³awy
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Micha³ Mytnik
Œp. Magdalena Marek - 10 r.œm.
Pi¹tek 29 czerwca
6.00 Œp. Petronela i Rozalia Stanek
6.45 Œp. Maria Góra - 3 r.œm.
7.30 Œp.
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
w dniu imienin
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Teresa Skowronek-Jamka - 5 r.œm.
Œp. Piotr Zychowicz

Œroda 27 czerwca
6.00 Œp. Antonina Œcieszka
6.45 Œp. Franciszek P³awny - 15 r.œm.
7.30 Œp. W³adys³awa i Jan
Sobota 30 czerwca
8.00 Œp. Lucjan Kmita
6.00 Œp. Jan Szwed
12.00 Œp. W³adys³aw Warzecki
6.45 Œp. Marek Kunowski
18.00 W intencjach nowennowych
7.30 Œp.
Za ¿ywych
8.00 Œp. Anna i Tadeusz Szczur - r.œm.
- O zdrowie dla rodziny Jurisic
12.00 Œp. Maciej Chmura
- Za wstawiennictwem b³og. Jana Paw³a II o
18.00 Œp. Zofia Œliwa - 20 r.œm.
zdrowie i b³og. Bo¿e i opiekê MB NieustaŒp. Lucjan Kmita
j¹cej Pomocy dla Ma³gorzaty i Paw³a
- O zdrowie i Bo¿e b³og. dla Ksiê¿y: Piotra
Niedziela 01 lipca
Kuglina i Piotra Wikotora z okazji imienin
6.00 Œp. Rozalia Stanek - 13 r.œm.
Za zmar³ych
7.30 Œp. Janina Gonet - 7 r.œm.
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Andrzej Æwiertnia
7.30 Roków: W 15 r.œlubu Beaty i Rafa³ Œp. Tadeusz Czuba i zm. z rodziny
o b³. Bo¿e
Œp. Feliks Klaczak
9.00 Œp. Eugeniusz Gwizdalski - 15 r.œm
Œp. Teodora Klaczak
i zm. z rodziny Kornaszewskich
Œp. Janina, Franciszek z dzieæmi
10.30 Œp. Kazimiera Szafrañska - 1 r.œm.
Œp. Józef Gluza
12.00 Za Parafian
Œp. Jan Tla³ka
13.15 Chrzty
Œp. Franciszek Kowalski
19.00 Œp. Natalia, Witold i Ryszard Trzaska
Œp. Jan Waszczuk
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12. Niedziela Zwyk³a - 24 czerwca 2012
1. Jutro przybêdzie do naszego
miasta i naszej Bazyliki 750-osobowa pielgrzymka narodowa z Wêgier
wraz z ksiê¿mi Biskupami. O godz.
16.30 uroczysta msza œw. Równie¿
jutro po mszy œw. wieczornej spotkanie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.
3. W œrodê 27 czerwca bêdziemy
prze¿ywaæ Œwiêto Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Uroczysta msza
œw. o godz. 18.00, któr¹ odprawi
i kazanie wyg³osi ks. proboszcz kanonik Henryk M³ynarczyk z parafii
Radocza, redaktor tygodnika Carolus. Na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modliæ siê bêdziemy w intencji nauczycieli i dzieci koñcz¹cych rok szkolny.
4. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie Stra¿y Honorowej.
5. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby na zakoñczenie roku szkolnego
przyst¹pi³y do spowiedzi i komunii
œw. Nauczycielom i wychowawcom
z naszych szkó³ oraz dzieciom i m³odzie¿y ¿yczymy zas³u¿onego wakacyjnego wypoczynku.
6. W pi¹tek Uroczystoœæ Œwiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a. Ze wzglêdu na œwi¹teczny charakter tego dnia
nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od
pokarmów miêsnych. W tym dniu
dzieci i m³odzie¿ koñcz¹ rok szkolny.
Zachêcamy do udzia³u we mszy œw.
dziêkczynnej dzieci i m³odzie¿, a tak¿e rodziców i nauczycieli.
7. Podczas tegorocznych wakacji
parafia po raz kolejny bêdzie organizowa³a „radosne czwartki” poznaj¹c tzw. Szlak benedyktyñski. Bêd¹
to wycieczki dla dzieci z naszego
miasta i Gminy Wadowice. Zapisy -3-

w kancelarii parafialnej. Przy zapisie
nale¿y podaæ nazwisko i imiê, adres,
Nr PESEL. Wpisowe 5 z³. Szczegó³owy program wyjazdów umieszczony jest w bie¿¹cym wydaniu biuletynu Bazylika oraz na afiszach. Pierwszy wyjazd 5 lipca do Jêdrzejowa.
8. Organizujemy pielgrzymkê do
Ka³kowa – Godowa oraz œw. Krzy¿.
Wyjazd 30 czerwca, w sobotê o godz.
6.00, koszt przejazdu 40 z³. oraz
2-dniow¹ pielgrzymkê na Dolny Œl¹sk
do Barda, Krzeszowa i Wambierzyc
w dniach 21 i 22 lipca. Wyjazd
21 lipca o godz. 6.00. Koszt przejazdu i noclegu 120 z³.
9. XXVII Piesza Pielgrzymka z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy 14 lipca
2012 roku o godz. 7.00 z naszej Bazyliki. Zapisy w Domu Katolickim od 5 –
12 lipca w godzinach 18.00 – 19.00.
10. Grupa pielgrzymkowa zaprasza na
pielgrzymkê do grobu b³og. Jana Paw³a II
w dniach od 7 do 15 wrzeœnia.
11. W okresie wakacji, tj. od 2 lipca do 31 sierpnia, z racji urlopów ksiê¿y, msze œw. w tygodniu o godz. 6.00,
6.45, 8.00 i 18.00.
13. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³og. Bo¿ego, dzieciom i m³odzie¿y, a tak¿e nauczycielom dobrych wakacji. Za
wstawiennictwem B³ogos³awionego
Jana Paw³a II, Patrona naszego miasta, polecamy opiece Bo¿ej pielgrzymuj¹cych do naszej Bazyliki oraz Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. Szczególnej opiece polecamy naszego wikariusza, ksiêdza Piotra, który w nadchodz¹cym tygodniu
bêdzie obchodzi³ swoje Imieniny.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Wiadomoœci parafialne
1. Ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
mianowa³ naszego proboszcza,
ks. kanonika Stanis³awa Jaœkowca,
dziekanem dekanatu Wadowice Pó³noc. Funkcje tê bêdzie sprawowa³
od 1 lipca obecnego roku. Wed³ug
myœli Koœcio³a do zadañ dziekana
nale¿y: koordynowanie, inicjowanie i mobilizowanie pracy ksiê¿y
w dekanacie. Dekanat, jak sama nazwa wskazuje, najczêœciej sk³ada siê
z dziesiêciu parafii. Gratuluj¹c
nowo mianowanemu ks. Dziekanowi ¿yczymy by w dekanacie Wadowice Pó³noc prê¿nie rozwija³a siê
wiara, nadzieja i mi³oœæ. Niech nowa
ewangelizacja, o której w obecnych
czasach tak du¿o siê mówi, obejmie
zasiêgiem pod nowym Dziekanem
równie¿ nasz dekanat.
2. Ks. infu³at Kazimierz Suder od
po³owy kwietnia bie¿¹cego roku
przebywa³ w szpitalu na ul. Skarbowej w Krakowie na oddziale rehabilitacyjnym. Mia³ du¿e k³opoty
z chodzeniem. Zabiegi rehabilitacyjne nie na wiele siê zda³y. Od po³owy maja ks. Infu³at poprosi³, a¿eby
móg³ zamieszkaæ w domu ksiê¿y
chorych w Swoszowicach. Tam te¿
obecnie przebywa. 90-letni nasz
kochany duszpasterz ju¿ nie mo¿e
chodziæ. Jego ¿arliwa wiara tym
bardziej niech nas mobilizuje do
serdecznej pamiêci o Nim.
3. Rozpoczynaj¹ce siê wakacje s¹
wielkim u³atwieniem dla dzieci
i m³odzie¿y do pog³êbienia wiedzy
o piêknie œwiata, w którym ¿yjemy.
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S¹ te¿ mo¿liwoœci¹ do wiêkszego
zbli¿enia siê do Boga. Niech Bóg
chroni nas od nieszczêœliwych wypadków, które na ró¿ny sposób zagra¿aj¹ w tym okresie wypoczywaj¹cym. Nasza parafia ju¿ od kilku lat
organizuje dla dzieci tzw. „radosne
czwartki”. S¹ to najczêœciej wyjazdy
do ró¿nych ciekawych miejsc. W tym
roku postanowiliœmy poznaæ tzw.
Szlak benedyktyñski. Zakon ten
wniós³ w Polskê kulturê europejsk¹,
a tak¿e agrarn¹. Cystersi, jako od³am
tego zakonu, temu dzie³u bardzo siê
przys³u¿yli. Pragniemy w tym roku
odwiedziæ miejsca, w których siedzibê maj¹ Siostry benedyktynki, Ojcowie benedyktyni oraz cystersi.
Wdziêczni jesteœmy „duszy” radosnych czwartków, jakim jest Pani Dyrektor Maria Zadora. Dziêkujemy za
finansow¹ pomoc Urzêdowi Miasta
Wadowice. Serdecznie zapraszamy
rodziców, aby zainteresowali siê t¹
piêkn¹ inicjatyw¹ i posy³ali dzieci na
czwartkowe wycieczki krajoznawcze.
4. Dzisiejsza Bazylika rozpoczyna
opis historii, wydawaæ by siê mog³o,
¿e nie z tej ziemi, w któr¹ w³¹czone
jest pewne ma³¿eñstwo wadowickie.
Pragn¹ pozostaæ anonimowi. Jest to
bardzo ciekawa pomoc dzieciom,
które maj¹ marzenia, których normalnie nie spe³ni³by nigdy. Tymczasem
Bóg poprzez audycjê Radia eM, nadaj¹cego z Katowic, przybli¿a marz¹ce dzieci do wra¿liwych ma³¿onków. I dzieje siê piêkna historia wype³niona mi³oœci¹ do Boga i cz³owie-

ka. Opis tej historii w dziewiêciu
odcinkach bêdzie ukazywa³ siê
w kolejnych numerach „Bazyliki”.
5. Z du¿¹ satysfakcj¹ przygl¹dam
siê szybko postêpuj¹cym pracom remontowym domu papieskiego. Podoba mi siê gruntowne zabezpieczenie domu przed korozj¹ wodn¹. Zauwa¿am, jak pracownicy okopuj¹
metr po metrze œciany domu – dochodz¹ a¿ do fundamentów, a nawet
ni¿ej i zabezpieczaj¹ poprzez ró¿ne
materia³y œciany zewnêtrzne przed
zawilgoceniem. Dok³adna i bardzo
solidna izolacja pionowa, zewnêtrz-

Naznaczeni Bogiem

na daje rêkojmiê ¿ywotnoœci budowli. Zauwa¿y³em równie¿, ¿e podobne izolacje po³o¿ono przy budynku
magistratu. Smutno mi, ¿e w tych
bardzo przeci¹gaj¹cych siê remontach obejœæ wobec koœcio³a i plebani, nie wykorzystuje siê tej wyj¹tkowej mo¿liwoœci, a¿eby tak koœció³ jak
równie¿ plebaniê zabezpieczyæ
przed wilgoci¹ – dbaj¹c o wykonanie solidnej izolacji murów zag³êbionych w ziemi. Taka praca z pewnoœci¹ pomog³aby w wysuszaniu murów i zabezpieczy³aby budynki koœcielne przed wilgoci¹. ks. Infu³at
o siostrach bliŸniaczkach Zuzi i Majce i opiekuj¹cej siê nimi babci Marioli. Co mówi o sobie Zuzia:
Od urodzenia cierpiê na czterokoñczynowe dzieciêce pora¿enie mózgowe (MPD lub MPDZ). Razem z moj¹
siostr¹ bliŸniaczk¹ Maj¹ urodzi³yœmy
siê o wiele za wczeœnie. Lekarze od
pocz¹tku nie dawali mi szans na samodzielnoœæ, ale dziœ stawiam pierwsze kroki. Nikt te¿ nie wierzy³, ¿e bêdê
mog³a pisaæ. Dziœ chodzê do szko³y,
uczê siê, piszê i idzie mi to coraz lepiej. Mam szansê na samodzielnoœæ,
na to ¿eby kiedyœ pójœæ na spacer
z moj¹ ukochan¹ siostrzyczk¹, ale potrzebna jest do tego bardzo kosztowna rehabilitacja.
Majka o sobie: Te¿ jestem chora.
Mam zdiagnozowane ADHD czyli
zespó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej z deficytem uwagi. Mam problemy z koncentracj¹ i przez to rów-

(1)

Tytu³ przewodni kilku tekstów, jakie bêd¹ siê ukazywaæ w kolejnych
wydaniach Bazyliki, zosta³ zapo¿yczony z audycji Katolickiego RadiaeM, w których zarówno dziewczynki, ich babcia jak i my, mogliœmy siê
dzieliæ prze¿yciami z pielgrzymki
do grobu B³ogos³awionego Papie¿a Jana Paw³a II. Wszystkie osoby,
które mia³y swój udzia³ w jej przebiegu s¹ Naznaczone Bogiem. W
darze kap³añstwa, ¿ycia zakonnego,
pos³ugi dla pielgrzymów, itp. To Naznaczenie Bogiem w szczególny
sposób jest widoczne w ¿yciu Zuzi,
Majki, babci Marioli. Nie narzekaj¹,
nie z³orzecz¹ lecz ca³¹ ufnoœæ pok³adaj¹ w Bogu, a Zuzia w swoim Orêdowniku B³ogos³awionym Janie
Pawle II.
Zuzia i Maja
W styczniu w RadiueM us³yszeliœmy fragment wzruszaj¹cej audycji
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(ci¹g dalszy na str. 7)

