Polak, Wêgier - dwa bratanki
Koœció³ na Wêgrzech
zorganizowa³ w dniach
od 25 do 27 czerwca br.
kolejow¹ pielgrzymkê
do Polski. Bra³o w niej udzia³ ok. 700
osób. Trasa 3-dniowego pielgrzymowania prowadzi³a w Polsce przez
Wadowice, Czêstochowê i Kraków.
Wzruszaj¹cy by³ pobyt pielgrzymów, którym przewodzili trzej Biskupi, w naszej Bazylice. Pielgrzymia rzesza wype³ni³a nasz koœció³.
Wœród nich byli dzieci, m³odzie¿
i doroœli. By³y siostry zakonne oraz
kap³ani. Widzia³em, jak ze wzruszeniem ca³owali wêgierscy pielgrzymi
papiesk¹ chrzcielnicê. Z wielkim
wzruszeniem klêkali przed relikwiami b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Gromkim œpiewem wype³niali liturgiê mszy œw. Na pocz¹tku Ofiary Eucharystycznej przywita³ przyjació³
z Wêgier nasz ks. proboszcz Stanis³aw Jaœkowiec. W ciep³ych i m¹drych s³owach wskaza³ na ¿ycie i dzia³alnoœæ b³og. Jana Paw³a II jako charyzmatycznego ³¹cznika ludzi z Bogiem, narody miêdzy sob¹ oraz tworz¹cy wspólnoty miêdzy osobowe.
S³uchaj¹c czytañ mszalnych oraz
œpiewu liturgicznego wraz z kazaniem – duma³em jak bardzo trudnym
dla nas jest jêzyk wêgierski. Myœla³em wtedy o niezwyk³ych lingwi-
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stycznych zdolnoœciach
ucznia wadowickiego –
póŸniejszego arcybiskupa lwowskiego, ks. Józefa Bilczewskiego, który zaproszony przez
pewn¹ parafiê na Wêgrzech nauczy³
siê na pamiêæ kazania po wêgiersku.
Po mszy œw. zachwyceni Wêgrzy
chcieli dalej rozmawiaæ z naszym
Œwiêtym Arcybiskupem. Jakie¿ by³o
ich zdumienie uczestników, gdy us³yszeli, ¿e ks. Arcybiskup nauczy³ siê
dok³adnie tylko kazania po wêgiersku, ale niestety nie zna tego jêzyka. Historia dopowie, ¿e nasz b³og.
Jan Pawe³ II, który by³ wielbicielem
arcybiskupa Bilczewskiego – ilekroæ pielgrzymowa³ do okreœlonego
kraju, zawsze stara³ siê poznawaæ
jego kulturê, a tak¿e próbowa³ siê
uczyæ tamtejszego jêzyka. Bóg obdarzy³ go równie¿ wielkimi zdolnoœciami jêzykowymi.
Wêgrzy podczas czerwcowej pielgrzymki z³o¿yli na rêce ks. Proboszcza specjaln¹ pami¹tkow¹ tablicê, na
której jest napis w jêzyku wêgierskim
i polskim: „Prosimy o wstawiennictwo
B³ogos³awionego Jana Paw³a II dla
umocnienia wspólnej wiêzi duchowej.
Pielgrzymka kolejowa Czarnej
Madonny – Wêgry – Bazylika Papieska Wadowice, 25 czerwca 2012”.
ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
14. Niedziela Zwyk³a
Dziêkujê i proszê
przez wstawiennictwo
b³og. Jana Paw³a II Wielkiego
W naszej parafii, od wystawienia w Jego kaplicy relikwii b³og.
Papie¿a, wierni i pielgrzymi maj¹
mo¿liwoœæ sk³adania pisemnych
próœb i podziêkowañ. Czytamy je
systematycznie i modlimy siê
w okreœlonych intencjach.
Jedna z takich próœb bardzo mnie
wzruszy³a:
Proszê o uzdrowienia mojego
dziadka, który le¿y w szpitalu w Krakowie. Jego stan jest z³y. Bardzo proszê o wstawiennictwo, ¿eby wróci³ ju¿
do domu. Bardzo za nim têskniê. Bez
dziadka ju¿ nie jest takie samo.
Daria

(ci¹g dalszy ze str. 5)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŒWIÊ-

PROROKA EZECHIELA

TEGO PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

Ewangelia: Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjêty w Nazarecie

tak¿e Jego siostry?” I pow¹tpiewali
o Nim. A Jezus mówi³ im: „Tylko
w swojej ojczyŸnie, wœród swoich
krewnych i w swoim domu mo¿e byæ
prorok tak lekcewa¿ony”. I nie móg³
tam zdzia³aæ ¿adnego cudu, jedynie
na kilku chorych po³o¿y³ rêce
i uzdrowi³ ich. Dziwi³ siê te¿ ich niedowiarstwu. Potem obchodzi³ okoliczne wsie i naucza³.

Wyszed³ stamt¹d i przyszed³ do
swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszed³ szabat, zacz¹³ nauczaæ w synagodze; a wielu, przys³uchuj¹c siê, pyta³o ze zdziwieniem: „Sk¹d On to
ma? I co za m¹droœæ, która Mu jest
dana? I takie cuda dziej¹ siê przez
Jego rêce! Czy nie jest to cieœla, syn
Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy
i Szymona? Czy¿ nie ¿yj¹ tu u nas

Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne
Czasem zdarza siê, ¿e ktoœ po latach zagl¹da do rodzinnego miasta
czy wioski, w której mieszka³, chodzi³ do szko³y. PóŸniej wyjecha³ na
studia, do pracy w poszukiwaniu
szczêœcia. Dawni znajomi i s¹siedzi
pytaj¹ dlaczego tak d³ugo siê nie pojawia³eœ, co w tym czasie robi³eœ,
gdzie teraz mieszkasz, jak ¿yjesz?
Z ciekawoœci¹ s³uchaj¹, czy uda³o mu
siê zrobiæ karierê, zdobyæ du¿e pieni¹dze, itd. Niektórzy podziwiaj¹,
jeszcze inni zazdroszcz¹.
Pan Jezus, jak s³yszeliœmy w Ewangelii, odwiedzi³ swoje rodzinne miasteczko. By³ ju¿ doœæ znanym cz³owiekiem. Mówi³o siê o Nim w ca³ym
kraju, opowiada³o o Jego cudach
i nauczaniu. Jednak nie wszystkim to
siê podoba³o. Przecie¿ pamiêtali, ¿e
do niedawna by³ jednym z nich, ubo-

gim i skromnym cz³owiekiem. Dlaczego w³aœnie On zrobi³ tak¹ „karierê”? Sk¹d ma tê m¹droœæ i moc. Wielu zastanawia³o siê, o co w tym
wszystkim chodzi. Wszystkie te rozmowy maj¹ znaczenie tak¿e dla nas.
Ka¿de miasto, czy wioska, ka¿de
ludzkie serce jest miejscem, do którego Jezus codziennie zagl¹da i zadaje na pocz¹tek podstawowe pytanie: Porozmawiasz dzisiaj ze Mn¹?
Pos³uchasz, co mam do powiedzenia? A mo¿e za bardzo siê spieszysz?
Mo¿e masz ¿al, ¿e czegoœ nie za³atwi³em? Mo¿e masz swoje plany
i nie chcesz ze Mn¹ rozmawiaæ?
Chrystus oczekuje odpowiedzi. Czy
przyjmiemy Go w swoim domu?
Czy te¿ – jak mieszkañcy Nazaretu
– znajdziemy pretekst, by Go tylko
nie s³uchaæ. W tej sytuacji decyzja
nale¿y ju¿ tylko do ciebie.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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œmierci. Nabo¿eñstwo to polega na
przyjêciu Komunii œw. wynagradzaj¹cej, odmówieniu cz¹stki ró¿añca
oraz przynajmniej kwadransowego
modlitewnego rozmyœlania. Przez to
nabo¿eñstwo wynagradzamy 5 zniewag i bluŸnierstw rani¹cych Niepokalane Serce Maryi:
1. bluŸnierstwo przeciwko Jej
Niepokalanemu Poczêciu
2. bluŸnierstwo przeciw Jej Boskiemu Macierzyñstwu
3. bluŸnierstwo przeciw Jej Dziewictwu
4. zniewa¿enie czynione przez
tych, którzy wpajaj¹ w serca dzieci
obojêtnoœæ, pogardê, a nawet odrazê do Niepokalanej Matki
5. obrazê czynion¹ przez tych,
którzy zniewa¿aj¹ J¹ w Jej œwiêtych wizerunkach
Pragnie Ona ocaliæ grzeszników
od piek³a, aby sk³oniæ ich do nawrócenia. 13 lipca 1917 roku Piêkna
Pani pozostawi³a dzieciom modlitwê: „Jezu, to z mi³oœci do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników i dla zadoœæuczynienia, za grzechy pope³nione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi”.
O godz. 19.30 msza œw. za Jana
Paw³a II oraz za 40-letnich ma³¿eñskich jubilatów PP. Suskich.
O godz. 20.00 uczestniczymy
w tradycyjnej, cosobotniej Jasnogórskiej Modlitwie o pokój dla œwiata.
Zachwyceni jesteœmy przepiêknym
hymnem radoœci ku czci Bogurodzicy, zwanym Akatystem. Hymnem
œpiewanym na stoj¹co, którego treœæ -7-

koncentruje siê wokó³ obecnoœci
Maryi w Tajemnicy S³owa Wcielonego i Jego Koœcio³a.
Na Jasnej Górze w tym dniu jest
wyj¹tkowo t³oczno. Apel gromadzi
pielgrzymkê arcybractwa Stra¿y Honorowej NSPJ, pielgrzymkê Akcji
Katolickiej, Apostolstwa TrzeŸwoœci
i wiele innych, a prowadzony jest
przez ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, który poleca Maryi trzeŸwoœæ
i odnowê moraln¹ narodu, zawierzaj¹c rodziny dotkniête na³ogiem.
Wracaj¹c odmawiamy „ró¿aniec
pielgrzyma” – tajemnice œwiat³a.
Pielgrzymi sk³adaj¹ œwiadectwa:
P. Maria przybli¿a nam ideê Rycerstwo Niepokalanej. Siostra Jolanta,
El¿bietanka daje przepiêkne œwiadectwo, wdziêczna Bogu i Matce Bo¿ej
za parafiê, w których pracowa³a,
gdzie za³o¿y³a szeœæ ró¿ ró¿añcowych. Modlimy siê o wytrwanie tych
ró¿ oraz o coraz wiêkszy ich rozwój.
P. Stasia wskazuje na ogromne przywi¹zanie do ró¿añca, który zawsze
nosi przy sobie, a intencj¹ tej tajemnicy jest proœba o rozwój wiary, wyjaœnienie sporów w naszej OjczyŸnie
i zgodê w rodzinach.
Tradycyjnie ks. Infu³at sk³ada ¿yczenia pielgrzymom – Solenizantom
czerwcowym oraz Jubilatom obchodz¹cym 40-lecie œlubu, obdarzaj¹c ich
upominkami ksi¹¿kowym, a od Jubilatów otrzymujemy wszyscy ró¿ance
przywiezione z Ziemi Œwiêtej.
Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie, ¿e
je ste œ z n ami . Do zob ac zen ia
16 lipca.
Rozalia Borkowska

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 09 lipca
6.00 Œp. Mieczys³aw Klimkowicz
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. W³adys³aw Dêbski
Wtorek 10 lipca
6.00 Œp. Jacenty Laskowski - 33 r.œm.,
Kazimiera ¿ona
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Micha³ Mytnik
Œroda 11 lipca
6.00 W 26 r.œlubu Bo¿eny i Andrzeja Lurka,
podziekowanie z proœb¹ o b³. Bo¿e
dla ma³¿onków i syna Bart³omieja
8.00 W intencji duchowej adopcji za
dzieci nienarodzone
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Antonina Œcieszka
Œp. Jan Szwed
Œp. Józef Gluza
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Izabela Ceremuga - 1 r.œm.
Œp. Stanis³aw Byrski
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie!
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Czwartek 12 lipca
6.00 Œp. Antonina Œcieszka
8.00 Œp. Dawid Brañka
18.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Jan Szwed
Pi¹tek 13 lipca
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Dawid Brañka
18.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Marek Kunowski
Sobota 14 lipca
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Józef Puc
Œp. Leon i Salomea Puc
Œp. Jan i Franciszka Juszczak, Anna Pi¹tek
18.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Maciej Chmura
Niedziela 15 lipca
6.00 Œp. Julian i Józefa Œcieszka
7.30 W intencji Ma³ogorzaty z okazji imienin
W 3. r.œwiêceñ kap³añœkich ks. Piotra
Kuglina, podziekowanie z proœb¹
o b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej na
dalsze lata kap³añstwa
Œp. Jan Madej
7.30 Roków: Œp. Czes³aw Stolarczyk, zmarli
z rodziny Niciejów i Stolarczyków
9.00 Za parafian
10.30 Œp. Stanis³aw Dudek - 34 r.œm.,
Janusz syn 25 r.œm.
12.00 Dziêkczynna i o b³. Bo¿e w 25 r. œlubu
Renaty i Marka
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Lucjan Kmita

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

Œp. Czes³awa Feldy, ur. 1914r., zam. ul. Chopina
Œp. Stanis³aw Byrski, ur. 1928r., zam. ul. Komstytucji 3 Maja
Œp. Augustyn Kaliñski, ur. 1930r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Knapik, ur. 1937r., zam. ul. Baœniowa
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ, ur. 1959r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. Janina Pochopieñ, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Filek, ur. 1931r., zam. Os. Westerplatte

14. Niedziela Zwyk³a - 08 lipca 2012
1. Nasz Metropolita Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, mianowa³ ks. Grzegorza Kufla, dotychczasowego wikariusza naszej parafii, proboszczem
parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Bañskiej Ni¿nej. Za wieloletni¹ pos³ugê
w naszej parafii wyra¿amy ks. Grzegorzowi serdeczne podziêkowanie,
¿ycz¹c owocnej pos³ugi pasterskiej
w prowadzeniu parafii na Podhalu.
2. Przypominamy, ¿e w okresie
wakacji Msze œw. w tygodniu odprawiamy o godz. 6.00, 8.00 i 18.00.
Kancelaria parafialna jest 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.
3. W czwartek 12 lipca organizujemy dla dzieci wycieczkê do LudŸmierza i Zakopanego. Wyjazd
o godz. 8.00 z placu ko³o Rejonowego Urzêdu Pracy przy ul. Mickiewicza. Powrót o godz. 16.00. Koszt
wycieczki 5 z³. Zapisy w kancelarii
parafialnej.
4. 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.
5. W poniedzia³ek 16 lipca Ojcowie Karmelici z Górki zapraszaj¹ na
godz. 18.00 na uroczystoœci odpustowe ku czci Najœwiêtszej Maryi
Panny z Góry Karmel.
6. Organizujemy 2-dniow¹ pielgrzymkê na Dolny Œl¹sk do Barda,
Krzeszowa i Wambierzyc w dniach -3-

21 i 22 lipca. Wyjazd 21 lipca o godz.
6.00. Koszt przejazdu i noclegu 120 z³.
Do sanktuarium w £agiewnikach
w po³¹czeniu ze œwi¹tyni¹ œw. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach pojedziemy w pi¹tek 27 lipca
o godz. 12.00. Koszt przejazdu 17 z³.
12 sierpnia /niedziela/ pielgrzymujemy do Nowego Targu, a stamt¹d na
nogach na Turbacz na mszê œw. ludzi
gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³
ks. Józef Tischner. Wyjazd o godz.
6.00. Koszt 30 z³.
7. Grupa pielgrzymkowa zaprasza
na pielgrzymkê do grobu b³og. Jana
Paw³a II w dniach od 7 do 15 wrzeœnia. Informacje na afiszach.
8. Codziennie na mszach œw. modlimy siê o szczêœliwe prze¿ycie kolonii, obozów jak i urlopów. Zechciejmy podczas dni wolnych od pracy
tym bardziej przybli¿yæ siê do Boga
i cz³owieka, a tak¿e do przyrody.
Przypominamy dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym o obowi¹zku uczestniczenia w niedzielnej mszy œw., o codziennej modlitwie. Uczulamy dzieci i m³odzie¿ na niebezpieczeñstwa
gro¿¹ce ich zdrowiu i ¿yciu.
9. Wyjazd na koloniê do Sopotu w
pi¹tek 13 lipca. Zbiórka na dworcu
PKS w Wadowicach o godz. 21.00.
10. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê –
Œwiêto œw. Benedykta, opata i patrona Europy, w czwartek – wspomnienie œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i mêczennika, w pi¹tek
– wspomnienie œwiêtych pustelników
Andrzeja Œwierada i Benedykta.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Odpowiedzialni za parafiê
Historia Koœcio³a w Polsce czêsto
podkreœla rolê tzw. kolatorów. Byli
to w³aœciciele du¿ych maj¹tków lub
fabryk, którzy brali odpowiedzialnoœæ za budowê koœcio³ów, a tak¿e
wyposa¿enie zakonów czy plebanii.
W³aœciciele wielkich posiad³oœci
byli odpowiedzialni za ludnoœæ i jej
rozwój. Troszcz¹c siê o rozwój religijny budowali koœcio³y, a tak¿e fundowali klasztory. Na ich g³owie by³o
uposa¿enie plebanów i zakonów.
Oni mieli prawo aprobaty konkretnego kandydata na proboszcza, którego prezentowa³ biskup. Zdarza³o
siê, ¿e nie godzili siê na okreœlonego ksiêdza i wtedy biskup przedstawia³ innego.
W Wadowicach kolatorem koœcio³a parafialnego nie by³ okreœlony w³aœciciel gruntów lecz Rada
Miasta. Ona miêdzy innymi zadecydowa³a, ¿e kiedy po œmierci ksiêdza
Pra³ata Jana Zaj¹ca Ksi¹¿e Biskup
Sapieha zaproponowa³ na stanowisko proboszcza swego kandydata –
Rada Miasta nie zaakceptowa³a go,
lecz wysunê³a na to stanowisko ks.
Leonarda Prochownika. On na d³ugie lata zosta³ proboszczem naszego miasta. Nie znam dok³adnej miary uposa¿enia naszego koœcio³a
przez Rade Miasta przed ostatni¹
wojn¹. Z pewnoœci¹ ona istnia³a.
Takie by³y czasy – du¿ej zale¿noœci
koœcio³a od kolatora.
Po II wojnie œwiatowej wszystko siê zmieni³o. System komunistyczny wywróci³ wszystko do -4-

góry nogami. W³adza ludowa sta³a siê wrogiem a nie sprzymierzeñcem Koœcio³a.
Czasy przedwojenne by³y pok³osiem zaborów – wielkiej biedy
i ogromnych kryzysów. Przeciêtni
parafianie nie mieli czêsto na swe
utrzymanie, a co dopiero, ¿eby dawaæ ofiarê na Koœció³. Bardzo ma³o
budowano koœcio³ów, bo nie by³o
koniecznej potrzeby ani te¿ nie by³o
z czego. Ludzie byli przyzwyczajeni pokonywaæ wielkie odleg³oœci do
koœcio³a. Nie dziwi³o nikogo, który
przeszed³ kilka kilometrów, ¿e nabo¿eñstwo trwa³o pó³torej godziny.
Niejednokrotnie zdarza³o siê te¿, ¿e
z powodu biedy: braku ubrania czy
obuwia, szed³ do koœcio³a jeden
przedstawiciel rodziny i on póŸniej
musia³ zdawaæ dok³adnie relacje
z tego, co us³ysza³ w œwi¹tyni.
Po II wojnie œwiatowej miasta nasze w szybkim tempie siê rozrasta³y.
Na wsiach odleg³ych od koœcio³a
parafialnego ros³o pragnienie budowania w³asnych œwi¹tyñ. Dawni kolatorzy w nowej sytuacji gospodarczej przestali funkcjonowaæ. Zwykli
ludzie: robotnicy i rolnicy poczuli siê
wspó³czesnymi kolatorami œwi¹tyñ.
Oni zaczêli je budowaæ i uposa¿aæ.
To by³o wielkie dobro naszych czasów. Wzros³a œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za Koœció³, do którego
wierni uczêszczaj¹. Za parafiê, której s¹ cz³onkami.
ks. Infu³at

Naznaczeni Bogiem
Rezerwacja Eucharystii
przy grobie
Skoro pragnieniem Zuzi by³a modlitwa na grobie B³. Jana Paw³a II to
nie ma wspanialszej modlitwy jak
Eucharystia. Napisaliœmy wiêc do
Ks. Piotra z Biura Informacji dla Pielgrzymów w Rzymie:
Szczêœæ Bo¿e! Witam Ks. Piotrze!
Bardzo proszê o rezerwacjê
uczestnictwa we Mszy Œw. przy grobie B³ogos³awionego Jana Paw³a II
na dzieñ 19 maja godz. 8.00. Mszê
odprawi dla nas Ks. Marcin Wolczko. Bêdziemy w grupie 5-cio osobowej, w tym dziewiêcioletnie siostry bliŸniaczki Zuzia i Maja z babci¹ oraz ja z ma³¿onk¹. Ca³y wyjazd
jest organizowany przez nas pod ich
k¹tem a szczególnie Zuzi, która cierpi na czterokoñczynowe pora¿enie
mózgowe. W Katowickim Radiu
Diecezjalnym RadioeM us³yszeliœmy o jej marzeniu modlitwy na gro-
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bie B³ogos³awionego Jana Paw³a II .
Jak dowiedzieliœmy siê z audycji a potem z rozmowy z ich babci¹, Zuzia
jest gor¹c¹ orêdowniczk¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II i osob¹ bardzo uduchowion¹. Dziewczynki przyjê³y I Komuniê Œw. maj¹c piêæ lat. Postanowiliœmy pomóc w spe³nieniu
marzenia. Msza Œw. na Grobie B³ogos³awionego Jana Paw³a II by³aby
urzeczywistnieniem tego pragnienia.
Pragniemy aby Msza by³a w intencji
dziewczynek, ich trudnego losu
o czym mo¿na przeczytaæ na ich stronie internetowej www.zuziaimaja.pl .
Mo¿e to byæ koncelebra i nie koniecznie w jêzyku polskim (ks. Marcin studiuje w Rzymie, mo¿e wiêc byæ Msza
w jêzyku w³oskim).Bardzo proszê
o tak¹ rezerwacjê. Wiem, ¿e mo¿e to
byæ trudne ale maj¹c na uwadze okolicznoœci, wierzê ¿e siê uda.
Z góry dziêkujemy. Maria i Tadeusz
cdn

Kolejna pielgrzymka na Jasn¹ Górê
Nasza comiesiêczna pielgrzymka
16 czerwca 2012r. przypad³a w Uroczystoœæ Niepokalanego Serca Maryi, obchodzonego zawsze w sobotê po Uroczystoœci Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Ks. infu³at Jakub
Gil objaœnia nam na czym polega
nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca i jak je odprawiaæ. Nabo¿eñstwo wynagradzaj¹ce do Niepokalanego Serca Maryi jest wyrazem, ¿e
Bóg pragnie ratowaæ grzeszników od
-5potêpienia:

To Matka Bo¿a, objawiaj¹c siê dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi i £ucji
od 13 maja do 13 paŸdziernika 1917
roku w Fatimie, prosi je o pokutê,
o ró¿aniec w intencji grzeszników.
Objawiaj¹c siê z Dzieci¹tkiem Siostrze £ucji 10 grudnia 1925 roku wezwa³a do podjêcia wynagradzaj¹cego nabo¿eñstwa pierwszych piêciu
sobót miesi¹ca, a w zamian obiecuje
przyjœæ nam z pomoc¹ w godzinê
(ci¹g dalszy na str. 7)

