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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
13. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Maria Zadora

camy z powrotem. Nie
zawsze wszystko siê uda-
je. W 1999 roku Jan
Pawe³ II powiedzia³:

„W górach znajduje-
my nie tylko wspania-

³e widoki, które mo¿emy podzi-
wiaæ,  ale niejako szko³ê ¿ycia.
Uczymy s iê tutaj  znos iæ trudy
w d¹¿eniu do celu, pomagaæ so-
bie wzajemnie w trudnych chwi-
lach, razem ciszyæ siê cisz¹, uzna-
waæ w³asn¹ ma³oœæ w obliczu ma-
jestatu i dostojeñstwa gór”.

W drodze powrotnej postanawia-
my pojechaæ do Sanktuarium Matki
Bo¿ej Królowej Podhala w  LudŸ-
mierzu. Kiedy doje¿d¿amy do wio-
ski widzimy w oknach obrazy Jezu-
sa Mi³osiernego, udekorowan¹ dro-
gê, spiesz¹cych w stronê koœcio³a
ludzi. Mamy szczêœcie uczestniczyæ

w przywitaniu obrazu Je-
zusa Mi³osiernego i reli-
kwii œw. Faustyny i b³.
Jana Paw³a II w tej para-
fii. Parafianie zgotowali
Panu Jezusowi Mi³osiernemu w ko-
pii cudownego obrazu prawdziwe
góralskie powitanie – w góralskich
strojach, ca³ymi rodzinami, z kapel¹
góralsk¹. W uroczystoœci uczestni-
czy ks. bp Grzegorz Ryœ. Pogoda
sprzyja³a powitaniu, nawet zza
chmur wyjrza³o s³oñce. Po powita-
niu udaliœmy siê Maryjnego Ogro-
du Ró¿añcowego z 20 kaplicami
poszczególnych tajemnic ró¿añca
wyrzeŸbionymi w bia³ym marmurze.
Ogród ufundowali w du¿ej mierze
rozrzuceni po œwiecie górale. Przed
okaza³ym pomnikiem „Gazdy Œwia-
ta” Jana Paw³a II dziêkujemy za
pe³n¹ wra¿eñ pielgrzymkê.

Na pocz¹tku swego Pontyfikatu

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wypo-

wiedzia³ tak znamienne s³owa

Niê lêkajcie siê,

nie bójcie siê otworzyæ

 serca Chrystusowi.

On wie, co kryje serce cz³owieka,

On sam to wie!

Te s³owa by³y jak program dla

naszego ¿ycia, jak bierzmowanie,

w którym otwieramy serce na dzia-

³anie Ducha Œwiêtego. On uwolni³

nas od lêku, a przez to kszta³towa³

w nas mi³oœæ i doskona³oœæ.

Józefa Sordyl

W II niedzielê lipca, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy spe-

cjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz

Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie

dzieci w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Roczki

Nikola Mutka

Adam Józefiak

Maria Mykityn

Milena BrzeŸniak

Tomasz Pawlik

Igor Œwi¹tek

Dominika Dyrcz

Barbara Majdak

Albert Œliwa

Anna Królikowska

Kamil Syrek

Veronika WoŸnicka

Aleksandra Tokarczyk

Antonina Kamphaus
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S³owo na niedzielê

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Przemyœlenia ewangeliczne

Deszczowa pielgrzymka

(ci¹g dalszy na str. 8)

11 czerwca 2012 roku wyruszamy
z ks. infu³atem Jakubem Gilem na
kolejn¹ pielgrzymkê, której celem
jest Rusinowa Polana i Wiktorówki
– Sanktuarium Królowej Tatr. Pogo-
da nie zachêca do wêdrówki w góry,
dlatego najpierw jedziemy na Ba-
chledówkê, przysió³ka wsi Czerwien-
ne w œrodkowej czêœci pogórza Gu-
ba³owskiego. Rozci¹ga siê st¹d
wspania³y widok na Tatry i Beskidy,
ale nie dzisiaj. Przed koœcio³em pw.
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, wznie-
sionym w 1985 roku stoj¹ popiersia
Jana Paw³a II i kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Bachledówka by³a
bowiem bardzo lubianym przez ks.
Prymasa miejscem wypoczynku, co
roku przyje¿d¿a³ te¿ tutaj metropoli-
ta krakowski kard. Karol Wojty³a.
O historii tego miejsca opowiada nam
Ojciec Paulin. Wnêtrze koœcio³a zdo-
bi piêkna, góralska snycerka, wszyst-
kie elementy wyposa¿enia wykona-
no z kilku rodzajów drewna ró¿ni¹-
cego siê kolorem. Wiele razy byliœmy
na Bachledówce, ale nigdy nie
uczestniczyliœmy w tym miejscu we
mszy œw. z koœcio³a idziemy do ka-
plicy w Domu Ojców Paulinów. Ka-
plicê ofiarowa³a zakonnikom Hele-
na Jarz¹bkowa, lwowiaka, jako wo-
tum dla Matki Bo¿ej za cudowne oca-
lenie jej wraz z mê¿em z r¹k gestapo
w czasie II wojny œwiatowej. W tej
ma³ej kaplicy uczestniczymy we
mszy œwiêtej odprawianej przez ks.
Infu³ata, modlimy siê przed wizerun-
kiem Matki Bo¿ej Jasnogórskiej.

Z Bachledówki postanawiamy je-
chaæ przez Poronin, Bukowinê Ta-
trzañsk¹, G³odówkê i z Wierchu Po-
roñca iœæ na Rusinow¹ Polanê, ale
znów zaczyna padaæ deszcz, zmie-
niamy plany. Zatrzymujemy siê
w Jaszczurówce, gdzie stoi piêkna,
drewniana kaplica pw. Najœwiêtsze-
go Serca Pana Jezusa. Zosta³a wznie-
siona w stylu zakopiañskim, w latach
1904 – 1908 wg projektu Stanis³awa
Witkiewicza. Wnêtrze jej zdobi sny-
cerka wzorowana na motywach ro-
œlinnych oraz barwne witra¿e projektu
St. Witkiewicza przedstawiaj¹ce Mat-
kê Bo¿¹ Czêstochowsk¹ i herb Pol-
ski oraz Matkê Bo¿¹ Ostrobramsk¹
i herb Litwy. W o³tarzu g³ównym znaj-
duje siê polichromowana p³askorzeŸ-
ba Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Podczas wizyty w Zakopanem
w 1997 roku Jan Pawe³ II odwiedzi³
dom Urszulanek na Jaszczurówce.
Ojciec Œwiêty podziêkowa³ siostrom
za wieloletni¹ serdeczn¹ goœcinê
i powspomina³ dawne czasy.

W naszej wêdrówce pielgrzymkowej
z KuŸnic idziemy na Kalatówki, miej-
sca zwi¹zanego z postaci¹ œw. Brata
Alberta Chmielowskiego. Tutaj Bieda-
czyna z Krakowa wzniós³ skromny,
drewniany domek, aby w ciszy i sa-
motnoœci kierowaæ myœli ku Stwórcy.
Modlimy siê w kaplicy œw. Krzy¿a
przed ³askimi s³yn¹cym krucyfiksem,
który Brat Albert otrzyma³ od krakow-
skich Paulinów. Nasilaj¹cy deszcz nie
pozwala nam dalsz¹ wêdrówkê, wra-

DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO LI-
STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYN-
TIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI:

EWANGELIA:  Mk 5, 21-24. 35b-43    Wskrzeszenie córki Jaira

2 Kor 8, 7.9.13-15

Oto s³owo Pañskie

Mdr 1, 13-15; 2, 23-24

Gdy Jezus przeprawi³ siê z powrotem
³odzi¹ na drugi brzeg, zebra³ siê wielki t³um
wokó³ Niego, a On by³ jeszcze nad jezio-
rem. Wtedy przyszed³ jeden z prze³o¿onych
synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrza³,
upad³ Mu do nóg i prosi³ usilnie: „Moja
córeczka dogorywa, przyjdŸ i po³ó¿ na ni¹
rêce, aby ocala³a i ¿y³a”. Poszed³ wiêc
z nim, a wielki t³um szed³ za Nim. Przyszli
ludzie do prze³o¿onego synagogi i donie-
œli: „Twoja córka umar³a, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus s³ysz¹c,
co mówiono, rzek³ prze³o¿onemu synago-
gi : „Nie bój siê, tylko wierz”. I nie po-
zwoli³ nikomu iœæ z sob¹ z wyj¹tkiem Pio-
tra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak

przyszli do domu prze³o¿onego synagogi.
Wobec zamieszania, p³aczu i g³oœnego za-
wodzenia wszed³ i rzek³ do nich: „Czemu
robicie zgie³k i p³aczecie? Dziecko nie
umar³o, tylko œpi”. I wyœmiewali Go. Lecz
On odsun¹³ wszystkich, wzi¹³ z sob¹ tyl-
ko ojca, matkê dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszed³ tam, gdzie dziecko
le¿a³o. Uj¹wszy dziewczynkê za rêkê,
rzek³ do niej: „Talitha kum”, to znaczy:
„Dziewczynko, mówiê ci, wstañ”. Dziew-
czynka natychmiast wsta³a i chodzi³a, mia-
³a bowiem dwanaœcie lat. I os³upieli wprost
ze zdumienia. Przykaza³ im te¿ z naciskiem,
¿eby nikt o tym nie wiedzia³, i poleci³, aby
jej dano jeœæ.

Œmieræ jest nieunikniona. Boimy siê
jej. Niechêtnie o niej myœlimy. Nie
chcemy by chorzy i starcy umierali
w naszych domach. Cmentarze loku-
jemy na obrze¿ach miast i wsi.

W postawie tej i w innych naszych
zachowaniach jest sporo racji, gdy¿
œmieræ jest gwa³tem zadanym ¿yciu,
jest zaprzeczeniem ¿ycia. Ale jest jed-
na rzecz o której zapominamy, ma-
j¹c przed oczyma martwe twarze,
trumny i groby. Otó¿ za ka¿dym
zmar³ym, za ka¿dym grobem jest
zmartwychwstanie – niekoñcz¹ce siê
¿ycie. Cz³owiek nie ca³y umiera.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina
nam ten fakt w sposób niezwykle
prosty. Jest wieœci¹ o uwolnieniu od
œmierci. Chrystus uj¹³ za rêkê córkê
Jaira i powiedzia³: „Dziewczynko,
mówiê ci wstañ!” I martwa dziew-
czynka zaczê³a chodziæ.

Co oznacza to wydarzenie? Ozna-
cza w³adzê Chrystusa nad œmierci¹.
Nie tylko ono mówi nam, ¿e mamy
wierzyæ Chrystusowi, który przeszed³
przez œmieræ i powsta³ z martwych.
I my te¿ po œmierci zmartwychwsta-
niemy. Wiara i ufnoœæ w mi³osierdzie
Bo¿e ukazuje nam œmieræ jako przej-
œcie z ¿ycia doczesnego do wiecz-
nego przebywania z Bogiem.
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Poniedzia³ek 02 lipca
   6.00 Œp. Antonina Œcieszka
   6.45 Œp. Stanis³awa Jab³oñska
   8.00 Œp.  Jan Szwed
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

O zdrowie i b³.  Bo¿e dla
Anety Dylowicz
O zdrowie dla Józefy Hadaœ

Wtorek 03 lipca
   6.00 Œp.  Jan Szwed
   6.45 Œp. Antonina Œcieszka
   8.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Andrzej Æwiertnia

Œroda 04 lipca
     6.00 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
     8.00 Œp. Józef Hajnosz
   18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- W 50 r. œlubu Antoniego i Kazimiery
Wojtanek - o zdrowie i b³. Bo¿e
Za zmar³ych
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Antonina Œcieszka
Œp. Andrzej Æwiertnia
Œp. Jan Szwed
Œp. Józef Gluza
Œp. Marian Pióro
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Helena Koryga
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Maria i Franciszek Lach
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Zygmunt Krêcioch - 12 r.œm.
Œp. Marianna, Tadeusz i Czes³aw Œlusarczyk
Œp. Stanis³aw Byrski

Czwartek 05 lipca
   6.00 Œp. Jan Szwed
   6.45 Œp. Antonina Œcieszka
   8.00 Œp. Marek Kunowski
  18.00 Œp. Lucjan Kmita

Œp. Antoni Ortman

Pi¹tek 06 lipca
  6.00 Œp. Andrzej Æwiertnia
  6.45 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
  8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Lucjan Kmita

Dziekczynna, o b³. Bo¿e w 25 r. œlubu
Anny i Janusza

Sobota 07 lipca
6.00 Œp. Jan Szwed
6.45 Œp. Antonina Œcieszka
8.00 Wynagradzajaca za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
o b³og. dla ks. Proboszcza i Rycerstwa

18.00 Za Koœció³, Ojca Œwiêtego Benedykta XVI,
za duchowieñstwo, o powo³ania do
kap³añstwa i ¿ycia zakonnego,
o rych³¹ kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za Radio Maryja i TV TRWAM
Œp. Lucjan Kmita

Niedziela 08 lipca
   6.00 Za Parafian
   7.30 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla cz³onków

¯ywego Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Stanis³aw Sikora
Œp. Jan Madej

   7.30 Roków: Œp. Zofia, Ludwik Szymczak
   9.00 Œp. Maria i Jakub Rybski
   10.30   Œp. W³adys³aw Zadora - 6 r.œm.
  12.00 Œp. Lucjan Kmita
  13.15 Roczki
  19.00 Œp. Emilia Sediwy - 1 r.œm.

13. Niedziela Zwyk³a - 01 lipca 2012

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne: 1. Wol¹ ks. Kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza zostali przeniesieni z naszej
parafii Ksiê¿a: ks. Marek Poznañski do
parafii œœ. Szymona i Judy Tadeusza
w Skawinie, ks. Maciej Œcibor do pa-
rafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Skawinie
oraz ks. Wojciech Szel¹g do parafii
Wspomo¿enia Wiernych w Dobczy-
cach. Za wieloletni¹ duszpastersk¹ po-
s³ugê w naszej parafii Kap³anom wy-
ra¿amy serdeczne Bóg zap³aæ.

2. Prze¿ywamy czas wakacyjny –
czas urlopów, obozów, kolonii. Tak
planujmy ten okres, by znalaz³o siê
w³aœciwe miejsce na mszê œw. nie-
dzieln¹, codzienn¹ modlitwê oraz po-
moc cz³owiekowi.

3. W okresie wakacji, tj. od 2 lipca
do 31 sierpnia, z racji urlopów ksiê¿y,
Msze œw. w tygodniu o godz. 6.00 –
msza œw. w kaplicy Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy oraz o godz. 8.00
i 18.00. Oprócz tych wyznaczonych
godzin, w naszej Bazylice bêd¹ odpra-
wiane Msze œw. w ró¿nych godzinach
przez Ksiê¿y pielgrzymów przybywa-
j¹cych do nas z ró¿nych stron œwiata.
Kancelaria parafialna w tym okresie bê-
dzie czynna: w poniedzia³ek, œrodê,
pi¹tek i sobotê w godz. od 9.00 do 10.00,
natomiast we wtorek oraz czwartek
w godz. od 16.30 do 17.30.

4. Jutro o godz. 17.15 zapraszamy na
wstêpne modlitwy wieczoru papieskie-
go, natomiast o godz. 18.00 msza œw.
o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego
papie¿a Jana Paw³a II. Lipcowy Wie-
czór Papieski poprowadzi szko³a ze
Stanis³awia Dolnego.

5. W czwartek 5 lipca organizuje-
my dla dzieci wycieczkê do Jêdrze-
jowa. Wyjazd o godz. 8.00 z placu
ko³o Rejonowego Urzêdu Pracy przy
ul. Mickiewicza. Powrót o godz.
16.00. Koszt wycieczki 10 z³. Zapisy
w kancelarii parafialnej. Przy zapisie
nale¿y podaæ imiê i nazwisko, adres
oraz PESEL. Wycieczka dla dzieci
organizowana jest dziêki dotacji
Urzêdu Miasta Wadowice.

6. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 12.30, oraz po po³u-
dniu od godz. 16.00 do 18.30.

7. W pierwsz¹ sobotê odwiedza-
my chorych i starszych z sakramen-
tami œwiêtymi.

8. XXVII Piesza Pielgrzymka
z Wadowic na Jasn¹ Górê wyruszy
14 lipca 2012 roku o godz. 7.00 z na-
szej Bazyliki. Zapisy w Domu Kato-
lickim od 5 – 12 lipca w godzinach
18.00 – 19.00.

9. Organizujemy 2-dniow¹ piel-
grzymkê 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
120z³. Do sanktuarium w £agiewni-
kach w po³¹czeniu ze œwi¹tyni¹
œw. Maksymiliana Kolbego w Mi-
strzejowicach pojedziemy w pi¹tek
27 lipca o godz. 12.00. Koszt prze-
jazdu 17 z³.

10. Grupa pielgrzymkowa zaprasza
na pielgrzymkê do grobu b³og. Jana
Paw³a II w dniach od 7 do 15 wrze-
œnia. Informacje na afiszach.
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ks. Infu³at

Wspomninam

Naznaczeni Bogiem  (2)

W katechezach neokatechumenal-
nych czêsto powtarza siê zdanie, ¿e
¿ywy Koœció³ opiera siê na tzw. trój-
nogu. Jest to S³owo, Sakrament oraz
Mi³osierdzie. Chrystus powo³a³ Ko-
œció³, aby g³osi³ Ewangeliê, udzie-
la³ Sakramentów oraz troszczy³ siê
o biednych. To potrójne zadanie jest
wci¹¿ aktualne. Czym bardziej Ko-
œció³ wype³nia swe obowi¹zki: prze-
powiadania nauki Chrystusa, udzie-
lania ³aski poprzez Sakramenty
Œwiête oraz troszczy siê – zapobie-
gaj¹c ludzkim biedom – tym ta
Wspólnota jest ¿ywsza.

Wielki Patron Wadowic b³og. Jan
Pawe³ II by³ Mistrzem w realizowa-
niu powy¿szych zadañ. Katechizo-
wa³ ma³e wspólnoty, ale równie¿
przemawia³ do milionowych rzesz.
Jego ostatnia, jakby testamentaln¹
podró¿ do Polski z roku 2002, to
ustanowienie w £agiewnikach
Œwiatowego Sanktuarium Mi³osier-
dzia. Czêsto mówi³ o nowej wy-
obraŸni mi³osierdzia. Powtarza³ s³o-
wa œw. Faustyny – Obdarz Mnie
Panie wra¿liwymi oczami, bym wi-
dzia³ ludzkie biedy. Daj mi subtel-
ny s³uch, bym s³ysza³ o zmaganiach
cz³owieczych – bym spieszy³ im
z pomoc¹.

Nasz ukochany ks. infu³at Kazi-
mierz Suder – wielki Przyjaciel b³og.
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
w 14-letnim pasterzowaniu nasz¹
wspólnot¹, silny nacisk k³ad³ na nie-
sienie pomocy potrzebuj¹cemu cz³o-
wiekowi. To dziêki niemu powsta³a

w naszej parafii kuchnia œw. Brata Al-
berta. Poprzez wymianê parafialnej
w³asnoœci uzyskaliœmy pomieszcze-
nie w bloku na osiedlu XX-lecia.
Tam od przesz³o æwieræ wieku, kie-
rowana przez Siostry Albertynki
kuchnia œw. Brata Alberta wydaje
posi³ki tym, którzy nie potrafi¹ u sie-
bie ugotowaæ jedzenia. Codziennie
Siostra Antonina wydaje ok. 300
posi³ków biednym z terenu wadowic-
kiego. Wraz z pomocnymi Paniami
mo¿e gotowaæ tak du¿¹ iloœæ jedze-
nia, gdy¿ kuchnia ta otoczona jest
pomoc¹ finansow¹, tak Urzêdu Mia-
sta, jak równie¿ parafii, a tak¿e czê-
œciowo WOPS z Krakowa. Nale¿y
tak¿e wspomnieæ doœæ licznych
sponsorów z naszego terenu, którzy
na ró¿ny sposób wspieraj¹ kuchniê
œw. Brata Alberta. Oby Ofiarodawcy
tego wspania³ego dzie³a nieustannie
doœwiadczali w swoim ¿yciu, i¿ mi-
³osierni mi³osierdzia dostêpuj¹.

Niezapomnian¹ zas³ug¹ ks. infu³ata
Sudera w naszej parafii by³o zorga-
nizowanie Zespo³u Charytatywnego.
Przez ca³e lata z wielk¹ m¹droœci¹
przewodniczy³a temu Zespo³owi œp.
Pani Teresa Nogala. Mia³a ona trzy
pasje ¿yciowe: rodzina, szko³a i ze-
spó³ pomocy biednym. Potrzebuj¹-
cy pomocy mówili miêdzy sob¹, ¿e
id¹ do Nogalowej i tam na pewno coœ
dostan¹. Za swoj¹ zaanga¿owan¹
dzia³alnoœæ Koœció³ odznaczy³a j¹
medalem „Pro Ecclesiae et Pontifi-
ce”. Po jej œmierci rodzina medal
przekaza³ jako wotum dla naszej

Cudownej Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy. Po odejœciu do wiecznoœci
Pani Teresy, 16-osobowym Zespo-
³em Charytatywnym – z wielkim ser-
cem i rozumem kieruje Pani Stani-
s³awa Bando³a.

Jest czymœ naturalnym, ¿e w na-
szej parafii, posiadaj¹cej ukorono-
wany obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹-
cej Pomocy, jesteœmy uwra¿liwieni
na to, by nieœæ ludziom potrzebuj¹-
cym nieustann¹ pomoc. Jak¿e mo¿-
na czciæ Maryje, która nie zra¿a siê
wo³aniem o pomoc, a samemu byæ
g³uchym na ludzkie proœby.

W œrodê 27 czerwca obchodziliœmy

œwiêto Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-

mocy. W naszej parafii chlubimy siê

tym, ¿e nasz Najwiêkszy Rodak b³og.

Jan Pawe³ II sam ukoronowa³ ten ob-

raz 16 czerwca 1999 roku. Jak¿e nie

mamy byæ wra¿liwi na drugiego cz³o-

wieka – nie zra¿aj¹c siê niejednokrot-

nie nawet naiwnym wy³udzaniem –

nieœæ pomoc potrzebuj¹cemu. „Co-

kolwiek uczyniliœcie jednemu z tych

najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.

Rozpoczêliœmy organizowanie
Pielgrzymki do Rzymu, najpierw re-
zerwacja noclegów. Napisaliœmy do
Domu Polskiego im. B³. Jana Paw³a II
przy Via Cassia 1200, miejsca szcze-
gólnego dla Polaków. Dom zakupi-
³a Polonia Polska ju¿ w 1981 roku,
a wiêc niemal na pocz¹tku pontyfi-
katu B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Tam, w Domu Polskim, znajduje siê
Oœrodek Dokumentacji i Studium
Pontyfikatu Jana Paw³a II, takie ma³e
muzeum, po którym z radoœci¹ opro-
wadza Siostra Remigia, SERCAN-
KA. Napisaliœmy wiêc:

Szczêœæ Bo¿e! Witam Ksiê¿e Dy-
rektorze, Bardzo proszê o informa-
cjê czy mo¿liwa jest rezerwacja
dwóch pokoi z ³azienk¹: jeden dwu-
osobowy oraz jeden trzyosobowy,
w dniach od 18 – 21 maja br. oraz

Przygotowania do pielgrzymki
przewóz z lotniska (18.05 – ok.8.00)
i na lotnisko (21.05 na samolot o godz.
8.35) 5-ciu osób, w tym dwie siostry
dziewiêcioletnie (jedna na wózku in-
walidzkim). Jeœli rezerwacja by³aby
mo¿liwa to proszê o podanie cen.
Pielgrzymka organizowana jest pod
k¹tem dziewczynek bliŸniaczek,
z których jedna cierpi na czterokoñ-
czynowe pora¿enie mózgowe, a jej
marzeniem jest modlitwa na grobie
B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Dziewczynki maj¹ swoj¹ stronê inter-
netow¹ www.zuziaimaja.pl. Ich los
bardzo nasz poruszy³ i zapragnêliœmy
spe³niæ ich marzenie. Serdecznie po-
zdrawiamy.

W nastêpnym dniu otrzymaliœmy
pozytywn¹ odpowiedŸ.

Maria i Tadeusz
cdn


