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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
17. Niedziela Zwyk³a

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

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

Dziêkujê i proszê
przez wstawiennictwo

b³. Jana Paw³a II Wielkiego

Dziêkujê za dar ¿ycia. Proszê

wyproœ mi dar wzrastania na dro-

dze do œwiêtoœci. Wyproœ mi dar

ochrony dla mnie i ca³ej mojej ro-

dziny. Wstawiaj siê za zmar³ymi

cz³onkami mojej rodziny. Módl siê

za nami Polakami o m¹droœæ na-

rodow¹. Wstawiaj siê za Agnieszk¹

i wyproœ dar macierzyñstwa dla niej,

Micha³a o mi³oœæ Rafa³a i Ma³gosi

i wychowania ich dzieci w wierze.

Stasia

Dnia 5 lipca odby³a siê
wycieczka do Jêdrzejo-
wa. W tym piêknym

mieœcie zobaczyliœmy i zwiedzili
klasztor Cystersów. Oprowadza³ nas
jeden z Braci. Opowiedzia³ nam hi-
storiê klasztoru i zakonu Cystersów.

Cystersi przybyli do Jêdrzejowa
w XII wieku. Do tego zakonu nale-
¿a³ równie¿ Wincenty Kad³ubek – bi-
skup Krakowa oraz wybitny i znany
kronikarz dziejów Polski. Modlili-
œmy siê w kaplicy b³. Wincentego,
gdzie znajduje siê trumienka z Jego
relikwiami. Brat pokaza³ nam frag-
menty murów i wejœcie do koœcio³a
z XI wieku. Nastêpnie zeszliœmy do
podziemi, gdzie znajdowa³a siê wy-

R a d o s n y  c z w a r t e k
w  J ê d r z e j o w i e

stawa poœwiêcona
ks. kardyna³owi A. Sapie-
sze. Brat opisa³ nam strój Cystersów,
który jest czarno-bia³y.

Potem pojechaliœmy do Rynku,
gdzie zwiedziliœmy Muzeum Zega-
rów Przypkowskich. Pani Przewod-
nik bardzo ciekawie opowiada³a nam
o eksponatach, zobaczyliœmy kolek-
cjê zegarów s³onecznych sprzed kil-
kuset lat. Poznaliœmy te¿ historiê ro-
dziny p. Przypkowskich, którzy
w 1962 roku przekazali zbiory pañ-
stwu.

Zmêczeni i g³odni dotarliœmy do re-
stauracji, gdzie zjedliœmy pyszny
obiad. Pe³ni wra¿eñ wróciliœmy do
Wadowic. By³o super.

Emilia Miodoñska, Ola Kumorek

Uda³o mi siê za³atwiæ wstêp do
Centrum Nauki Kopernik. Dotych-
czas by³y wielkie trudnoœci. Zwiedzi-
my pod kierunkiem przewodnika
s³awne miejsca stolicy. Koszt piel-
grzymki wynosi 200 z³. Cena zawie-

ra: przejazd autokarem, bilet wstêpu
do Centrum, op³ata przewodnika,
nocleg oraz obiadokolacjê i œniada-
nie. Jestem przekonany, ¿e jest to
bardzo piêkna pielgrzymka w dostêp-
nej cenie. Ks. Infu³at

Wielka okazja
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S³owo na niedzielê

Przemyœlenia ewangeliczne

Wêdruj¹c na Jasn¹ Górê cz.I

 Oto s³owo Pañskie

EWANGELIA:  J 6, 1-15 Jezus rozmna¿a chleb

Potem Jezus uda³ siê za Jezioro Galilej-
skie, czyli Tyberiadzkie. Szed³ za Nim
wielki t³um, bo widziano znaki, jakie czy-
ni³ na tych, którzy chorowali. Jezus wszed³
na wzgórze i usiad³ tam ze swoimi ucznia-
mi. A zbli¿a³o siê œwiêto ¿ydowskie, Pas-
cha. Kiedy wiêc Jezus podniós³ oczy i uj-
rza³, ¿e liczne t³umy schodz¹ do Niego,
rzek³ do Filipa: „Sk¹d kupimy chleba, aby
oni siê posilili?” A mówi³ to wystawiaj¹c
go na próbê. Wiedzia³ bowiem, co mia³
czyniæ. Odpowiedzia³ Mu Filip: „Za dwie-
œcie denarów nie wystarczy chleba, aby
ka¿dy z nich móg³ choæ trochê otrzymaæ”.
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szy-
mona Piotra, rzek³ do Niego: „Jest tu je-
den ch³opiec, który ma piêæ chlebów jêcz-
miennych i dwie ryby, lecz có¿ to jest dla

tak wielu?” Jezus zatem rzek³: „Ka¿cie lu-
dziom usi¹œæ!” A w miejscu tym by³o wiele
trawy. Usiedli wiêc mê¿czyŸni, a liczba ich
dochodzi³a do piêciu tysiêcy. Jezus wiêc
wzi¹³ chleby i odmówiwszy dziêkczynie-
nie, rozda³ siedz¹cym; podobnie uczyni³
z rybami, rozdaj¹c tyle, ile kto chcia³.
A gdy siê nasycili, rzek³ do uczniów:
„Zbierzcie pozosta³e u³omki, aby nic nie
zginê³o”. Zebrali wiêc, i u³omkami z piê-
ciu chlebów jêczmiennych, które zosta³y po
spo¿ywaj¹cych, nape³nili dwanaœcie ko-
szów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud
uczyni³ Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest
prorokiem, który mia³ przyjœæ na œwiat”.
Gdy wiêc Jezus pozna³, ¿e mieli przyjœæ
i porwaæ Go, aby Go obwo³aæ królem, sam
usun¹³ siê znów na górê.

W tym roku ju¿ po raz 27. miesz-

kañcy Wadowic i okolic mogli piel-

grzymowaæ z rodzinnego miasta

Jana Paw³a II na Jasn¹ Górê. W cza-

sie wspólnego wêdrowania rozwa¿a-

liœmy temat obecnoœci Maryi w ta-

jemnicy Chrystusa i Koœcio³a. Nie

jest to zagadnienie ³atwe, a nieoce-

nion¹ pomoc¹ w jego zg³êbianiu oka-

za³y siê konferencje i œwiadectwa da-

wane zarówno przez kap³anów, jak

i osoby œwieckie.

W sobotê 14 lipca spotkaliœmy siê

w bazylice, gdzie uczestniczyliœmy

we Mszy œw., której przewodniczy³

ks. bp Damian Muskus. Po zakoñ-

czeniu Eucharystii zostaliœmy po¿e-

gnani przez ksiêdza biskupa i pro-

boszcza naszej parafii – ks. dzieka-

na S. Jaœkowca, a nastêpnie – po-

dzieleni na dwie grupy – wyruszyli-

œmy z Wadowic. Po wspania³ym

przyjêciu pielgrzymów przez para-

fian w Witanowicach oraz kolejnych

postojach w Ryczowie i Okleœnej,

dotarliœmy do Alwerni i Porêby ¯ego-

ty, gdzie mogliœmy odpocz¹æ przed

dalszym wêdrowaniem.

Z Alwerni pielgrzymi szlak prowa-

dzi³ nas przez Puszczê Dulowsk¹.

Chc¹c uszanowaæ piêkno i specy-

ficzny charakter tego uroczego miej-

sca, wêdrowaliœmy w ciszy – bez to-

warzysz¹cych œpiewów i muzyki,

o które – poza tym miejscem – trosz-

czy³a siê pielgrzymkowa grupa mu-

zyczna. Jednak i ten czas spokojnych

rozmów i zadumy nad tym, co nie-

siemy w sercu i widzimy wokó³ nas,

z pewnoœci¹ by³ potrzebny i przyniós³

wiele wartoœciowych refleksji.

Zmierzaj¹c w stronê naszego kolej-

nego miejsca noclegowego w ¯ura-

dzie, us³yszeliœmy œwiadectwa dwóch

osób – p. Joanny Koczot i s. Lidii Wro-

ny. Pierwsza z nich mówi³a o swoim

spotkaniu z niepe³nosprawnymi

i upoœledzonymi umys³owo, którzy

uczyli j¹, czym jest mi³oœæ i jak w dru-

gim cz³owieku odnaleŸæ obraz Boga

i w³asne powo³anie. Siostra karmeli-

tanka uzmys³owi³a nam, ¿e obraz

Boga, jaki czêsto w sobie nosimy, jest

nieprawdziwy i zachêca³a nas do od-

krycia w Stwórcy Ojca, który kocha

mi³oœci¹ bezwarunkow¹ – mi³oœci¹

nie „za coœ”, ale „pomimo” naszych

upadków i s³aboœci. Niedzielny dzieñ

zakoñczy³a Msza œw., podczas której

s³owo do p¹tników skierowa³ wielo-

letni przewodnik wadowickich piel-

grzymek – ks. Jan Jarco, proboszcz

i budowniczy koœcio³a na krakow-

skim osiedlu Kliny Zacisze.

Rafa³ Bzowski cdn

Dzisiejszy fragment Ewangelii koñ-
czy siê s³owami, na które rzadko
zwracamy uwagê. Oto w ¿yciu Jezu-
sa pojawi³a siê niebywa³a szansa: lu-
dzie zaproponowali Mu koronê. Móg³
zostaæ królem. Móg³ rz¹dziæ, wpro-
wadziæ wszêdzie Bo¿e prawo i decy-
dowaæ o polityce. Jednak Pan Jezus
znikn¹³ im z oczu. Nie chcia³ byæ kró-
lem, przynajmniej nie takim, jakiego
sobie ludzie wyobra¿ali.

Czy to coœ z³ego byæ w³adc¹? Wie-
le osób marzy by wspi¹æ siê na
szczyty s³awy. Najpopularniejsze
programy rozrywkowe w telewizji

nieustannie pokazuj¹ ludzi, którzy
pragn¹ zostaæ bohaterami wieczo-
ru, przynajmniej na kilka minut.
W czasie wyborów nasze miasta
i wioski oblepione s¹ plakatami
z uœmiechniêtymi twarzami ludzi,
którzy obiecuj¹ wyborcom z³ote
góry. Niektórzy staraj¹ siê zmieniaæ
œwiat na lepsze. Pan Jezus móg³ byæ
królem, który na trwa³e wejdzie do
historii œwiata, tymczasem sta³o siê
inaczej. Dlaczego?

Ju¿ w ubieg³ym tygodniu kiedy
wielotysiêczne t³umy szuka³y Jezu-
sa na pustkowiu, On zdawa³ sobie
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Poniedzia³ek 30 lipca
   6.00 Œp. Jan Szwed
   8.00 Œp.  Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
  18.00 Œp. Ryszard Bukowski

Œp. Dawid Brañka

Wtorek 31 lipca
   6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
   8.00 Œp. Jan Szwed
  18.00 Œp. Józef i Maria Baran

Œp. Józef Lurka, Józef Sowa

Œroda 01 sierpnia
     6.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla W³adys³awa

i Genowefy w 48 r. œlubu
     8.00 W 20 r. œlubu Grzegorza i Ewy Œwi¹tek,

podziêkowanie z proœb¹ o b³. Bo¿e
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e w 5 r. œlubu dla Anny i Rafa³a
i opiekê NMP i b³. Jana Paw³a II dla dzieci
Aleksandra i Gabriela
- O b³. Bo¿e w dniu urodzin dla Patryka
Ma³eckiego

Za zmar³ych
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on i ¿ona Helena
Œp. Barbara £opata
Œp. Józef Seremet - 25 r. œm.
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ

Œp. Janina Pochopieñ
Œp. Jan Forystek
Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Franciszek i Andrzej Kosek

Czwartek 02 sierpnia
  6.00 Œp. Jan Szwed
  8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anety Dylowicz

Œp. Dawid Brañka

Pi¹tek 03 sierpnia
  6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
  8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Anna Matuszek

Œp. Dawid Brañka

Sobota 04 sierpnia
  6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
  8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e dla
ks. Proboszcza i Rycerstwa
18.00 Œp. Jan Szwed

Niedziela 05 sierpnia
  6.00 Œp. Jan Szwed
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Dawid Brañka
  7.30 Roków: W 18 r. urodzin Micha³a

Kopytyñskiego o b³. Bo¿e
  9.00 Za Parafian
10.30 Œp. Irena i Ryszard Skrzypczak
12.00 Œp. Tadeusz ̄ arów - 25 r.œm.
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Piotr i Jan

17. Niedziela Zwyk³a - 29 lipca 2012

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Pogrzeb
Œp. Eugeniusz Owcarz, ur. 1932r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Œp. Krystyna Adrian, ur. 1944r., zam. Kraków

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

Dobry Jezu, a nasz

Panie,  daj im wieczne

spoczywanie!

1. Dziœ o godz. 16.00 w naszej
bazylice koncert organowy Gordo-
na Mansella – dyrygenta chóru i or-
ganisty parafii Matki Bo¿ej Bole-
snej w Toronto.

2. W sierpniu Biskupi zwracaj¹ siê
z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet ofia-
rê abstynencji od napojów alkoho-
lowych. Jest to miesi¹c licznych
pielgrzymek i wyj¹tkowych wyda-
rzeñ w naszej historii. Podjêta abs-
tynencja w tym miesi¹cu bêdzie
znakiem wra¿liwoœci na potrzeby
moralne narodu.

3. Jutro po mszy œw. wieczornej spotka-
nie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.

4. W œrodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy modlimy
siê o trzeŸwoœæ naszego narodu.

5. W czwartek 2 sierpnia o godz.
18.00 msza œw. o rych³¹ kanoniza-
cjê b³ogos³awionego papie¿a Jana
Paw³a II. Sierpniowy Wieczór Papie-
ski poprowadz¹ Siostry Albertynki.

6. W ramach „radosnego czwart-
ku” pojedziemy do Krakowa i Tyñ-
ca. Koszt 10 z³. Wyjazd o godz.
8.00 z placu przy ul. Mickiewicza.

Przy zapisie w zakrystii lub w kan-
celarii nale¿y podaæ numer PESEL
i adres zamieszkania.

7. W pierwszy pi¹tek spowiadamy
od godz. 6.00 do 12.30 oraz od 16.00
do 18.00. W tym dniu kancelaria pa-
rafialna bêdzie nieczynna.

8. 14 sierpnia Rycerstwo Niepoka-
lanej organizuje wyjazd do Harmê¿
na uroczystoœæ obchodów rocznicy
œmierci œw. Maksymiliana. Wyjazd
o godz. 6.45. Koszt 17 z³.

9. 25 i 26 sierpnia, w sobotê i nie-
dzielê, pielgrzymka do Warszawy.
Nawiedzimy Œwi¹tyniê Opatrzno-
œci Bo¿ej oraz  koœció³ i muzeum
ks. Jerzego Popie³uszki.  Zwiedzi-
my Centrum Nauki Kopernik oraz
inne zabytki. Wyjazd o godz. 6.00
rano. Koszt 200 z³.

10. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie œw. Ignacego
z Loyoli, prezbitera, w œrodê – wspo-
mnienie œw. Alfonsa Marii Liguorie-
go, biskupa i doktora Koœcio³a,
w sobotê – wspomnienie œw. Jana
Marii Vianney’a, prezbitera.

sprawê, ¿e tak naprawdê nie szukaj¹
Jego, ale cudów, uzdrowieñ, chleba.
Ludzie ci nie myœleli o sprawiedli-
woœci i uczciwym pañstwie, ale
o pe³nych spichlerzach i dostatnim
¿yciu. O to powinni siê troszczyæ
politycy. Pan Jezus poœwiêci³ siê ra-
towaniu cz³owieka od œmierci wiecz-
nej, a nie od œmierci g³odowej, choæ

widzi tak¿e potrzeby naszego cia³a –
rozmno¿y³ przecie¿ chleb.

Jezus chce byæ królem, ale innym
ni¿ w³adcy tego œwiata. Chce byæ kró-
lem dobrych uczynków, ¿yczliwych
s³ów, przyjaznych myœli, ciep³ych
uœmiechów. Chce byæ królem co-
dziennego, dobrego ¿ycia.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Naznaczeni Bogiem  (6)

Pozytywny fina³, bêdziemy na Mszy Œw. przy grobie
Cz³owiek cz³owiekowi

W tegorocznej wêdrówce wakacyj-
nej mia³em mo¿liwoœæ zwiedziæ w Wej-
herowie tamtejsz¹ kalwariê.

Kilka kilometrów od Wejherowa,
w lasach piaœnickich, znajduje siê prze-
ra¿aj¹ca ludzka golgota. Na obszarze
250 ha tamtejszej puszczy, na pocz¹t-
ku II wojny œwiatowej, niemieccy na-
ziœci wymordowali prawie 12 tys. –
w przewa¿aj¹cej czêœci Polaków, ale
tak¿e ¯ydów, a nawet niewygodnych
ziomków. W 12 mogi³ach przez kilka
kolejnych lat le¿a³y cia³a pomordowa-
nych. Pod koniec wojny, gdy Niemcy
przeczuwali swoj¹ klêskê dali rozkaz
wiêŸniom, aby z tych mogi³ wydobyli
cia³a i spalili je. Z dwóch zbiorowych
mogi³ nie mieli ju¿ czasu usun¹æ strasz-
nych znaków swojej hañby.

Pomordowani ludzie to przewa¿nie
polscy patrioci. Ludzie wielu zawodów
i ró¿nego wieku. Piaœnicka golgota to
niemy krzyk mówi¹cy o bolesnej praw-
dzie, co mo¿e zrobiæ cz³owiek cz³owie-
kowi. Na ró¿ny sposób tam mordowa-
no. Najczêœciej przez strza³ w g³owê,
ale tak¿e przez powieszenie, a ma³e
dzieci rozbijano o drzewo. Wœród ofiar ge-
henny pokaŸn¹ czêœæ stanowili ludzie psy-
chicznie chorzy. Ich dalsze ¿ycie uwa¿ano
za niepotrzebny ciê¿ar dla spo³eczeñstwa.
Tyle zjadali, tyle mieszkañ zajmowali – byli
bezproduktywni.

Patrzê na zdjêcia z tamtych czasów.
Czytam opisy i nieustannie zadaje so-
bie pytanie, jak to siê mog³o staæ? Prze-
cie¿ mordercy to byli ludzie wykszta³-
ceni, o wysokiej kulturze, eleganccy
oficerowie. Zostali jednak ukszta³towa-

ni w bezwzglêdnym pos³uszeñstwie.
Rozkaz zawsze nale¿y wykonaæ. Prze-
³o¿eni maj¹ bezwzglêdn¹ racjê.  Rasa
panów nie zna³a s³owa „mi³osierdzie”.

Niektórzy s¹dz¹, ¿e w czasach dzi-
siejszych nie mog³oby dojœæ do takie-
go zohydzenia obyczajów. Historia
lubi siê powtarzaæ. To, co by³o przed
kilkudziesiêciu laty zdarza siê i w na-
szych, bardzo cywilizowanych cza-
sach. Mo¿na tu przytaczaæ wiele
wspó³czesnych przyk³adów.

We wspó³czesnej demokracji s³owa:
wolnoœæ i tolerancja oznaczaj¹ naj-
wy¿sz¹ wartoœæ. Nie wolno zmuszaæ
cz³owieka, zw³aszcza dziecko do tego,
na co nie ma ochoty. Niech samo wy-
biera. Tym zdaniem czêsto szafuj¹
rodzice, zw³aszcza gdy chodzi o prak-
tyki religijne. „Moje dziecko nie ma
ochoty na mszê œw. niedzieln¹, czy na
modlitwê, wiêc go nie bêdê zmusza³.
Trzeba szanowaæ jego wolne wybory.
Doroœnie, to samo wybierze okreœlo-
ny kierunek”. Takie zdania doœæ czê-
sto s³yszê od rodziców. Zdumiewa
mnie, ¿e ci sami rodzice wymagaj¹,
aby dziecko chodzi³o do szko³y, uczy-
³o siê okreœlonego jêzyka, uczêszcza-
³o na okreœlone kó³ka zainteresowañ.
Do tych wyborów umiej¹ mobilizo-
waæ. Nie widz¹ jednak potrzeby w wy-
chowaniu dzieci do mobilizowania
swych pociech do praktyk religijnych.

Kilka miesiêcy temu zobaczy³em
w pewnym koœciele plakat, na którym
wypisane by³y nastêpuj¹ce zdania: „Ile
dziecku Boga dasz – tyle od niego
w przysz³oœci serca otrzymasz”.

Zamieszczamy kole jny odcinek piêknej  przygody charyta tyw-
nej  zrea l izowanej  przez  naszych parafian,  Tadeusza  i  Mariê .

Spe³nienie marzeñ Zuzi
Nadszed³ czas naszego spotkania

z B³ogos³awionym Janem Paw³em II.
Z Domu Polskiego, a raczej ze stacji
La Giustiniana,  poci¹giem dotarli-
œmy do Stacji San Pietro. Dziewczyn-
ki zdradzaj¹ napiêcie.  Wchodzimy
na Plac Œw. Piotra a Zuzia, „Wujku
bêdziemy przy grobie Jana Paw³a
II?” Weszliœmy do Bazyliki, prosto
do grobu B³ogos³awionego Jana
Paw³a II, podeszliœmy do stopni przy
balaskach. Zuzia z pomoc¹ babci
Marioli zesz³a z wózka i uklêk³a tu¿
przed balaskami, pochyli³a siê g³ow¹
do samej ziemi i tak trwa³a. Wtedy
podszed³ Pan ze s³u¿b porz¹dko-
wych i grzecznie, ale stanowczo na-
kaza³ powrót do ³awki. Zuzia siê roz-
p³aka³a zaczê³a siê na g³os modliæ
za swoich chorych przyjació³, nie za
siebie, lecz za swoich przyjació³.
W ci¹gu tej pielgrzymi goœciliœmy
u grobu B³ogos³awionego Jana Paw-
³a II piêæ razy, ka¿de spotkanie pe³-
ne wzruszeñ, której przyczyn¹ by³a
Zuzia a w³aœciwie jej relacja do Jana
Paw³a II.  Trzecie spotkanie z Janem
Paw³em II to Eucharystia wspólna
z dzieæmi pierwszokomunijnymi ro-
dzin polskich mieszkaj¹cych w Rzy-
mie. Po Eucharystii Ks. Piotr zapy-
ta³ czy dziewczynki bêd¹ w stanie
podejœæ do p³yty nagrobnej B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II. Podesz³y.

Niesamowity obraz. Zuzia  z ca³¹ si³¹
przytuli³a siê do p³yty nagrobnej, swo-
im poca³unkiem chcia³a przenikn¹æ
do Jana Paw³a II,  a na naszych twa-
rzach zagoœci³y ³zy wzruszenia.
Oczywiœcie Zuzia te¿ p³aka³a, rozp³a-
ka³ siê Pan ze s³u¿b porz¹dkowych,
wzruszyli siê koncelebransi i wszy-
scy obecni. £zy radoœci zagoœci³y na
twarzy Zuzi, spe³ni³o siê jej pragnie-
nie. Po Eucharystii wiele osób pod-
chodzi³o do Zuzi i tuli³y j¹ do siebie,
dotyka³y jej twarzy, by³y to osoby
ró¿nej narodowoœci, a wiêc zupe³nie
obce. Kto je pos³a³? Zuzia z pe³nym
przekonaniem mówi³a, ¿e to pos³añcy
od Jana Paw³a II. Potem zwiedzaliœmy
Ogrody Watykañskie, Zuzia ca³owa-
³aby ka¿dy kamyk, bo „tu spacerowa³
jej umi³owany „Jancio” – Jan Pawe³
II.  W niedzielê zwiedzaliœmy Oœro-
dek Dokumentacji i Studium Pontyfi-
katu Jana Paw³a II w Domu Polskim.
Ka¿da pami¹tka po Janie Pawle II,  to
wzruszenie Zuzi. Na koniec spotkanie
z Relikwiami B³. Jana Paw³a II. Zuzia
objê³a je i przytuli³a do serca. Na twa-
rzy zagoœci³ promienny uœmiech, ra-
doœæ  wywo³ana  spotkaniem z B³o-
gos³awionym. Spe³ni³o siê marzenie
Zuzi. I zastanawiamy siê, sk¹d u tej
dziesiêciolatki tak wielka  mi³oœæ  do
Jana Paw³a II...

Maria I Tadeusz


