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mami z Grodna .Modlimy siê razem w ich intencjach, ale przede
wszystkim w intencji
Jana Paw³a II, który zachwyci³ œwiat swoj¹ mi³oœci¹ do Chrystusa. W tym uroczystym dniu Apel gromadzi ogromn¹
(ci¹g dalszy ze str. 1)

œwiêtoœci”. Po mszy œw., adoruj¹c
Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie, rozwa¿amy Tajemnice
Œwiat³a ró¿añca œwiêtego. Czwartkowy wieczór koñczymy Apelem Jasnogórskim. Idziemy spaæ. Wszyscy
s¹ zmêczeni podró¿¹.
W nastêpnych dniach s³uchamy
konferencji, w których o. Piotr Cuber ukazuje jak wa¿nym ogniwem
w kszta³towaniu osobowoœci dzieci
ma rodzina. Jak wielki wp³yw na ich
wybory i dzia³ania maj¹ rodzice, rodzeñstwo, œrodowisko, ich postawy,
zachowania, podejmowane decyzje.

iloœæ wiernych. Tysi¹ce
oczu wpatrzonych z ufnoœci¹ w Jej oblicze, tysi¹ce
serc bij¹cych i tysi¹ce
próœb do Niej. Maryjo! Jestem przy Tobie, czuwam. Po Apelu
¿egnamy siê z Maryj¹. Wracamy. Jak
zawsze odmawiamy nasz „ró¿aniec
pielgrzyma”.
Rozalia Borkowska
Wzorem jaki rekolekcjonista stawia
nam przed oczy jest rodziny Kolbów.
Aby móc wychowaæ synów na dobrych ludzi, w wierze katolickiej
i œwiadomoœci patriotycznej, trzeba
by³o byæ niezwykle m¹drym cz³owiekiem, a w wychowaniu kierowaæ siê
przede wszystkim mi³oœci¹, pokor¹
i mocn¹ wiar¹. Takimi w³aœnie byli
Marianna i Juliusz Kolbowie.
Podczas ca³ych rekolekcji jest
czas na modlitwê wspóln¹ (liturgia
go dzi n) ; m odl it wê ró¿añ cow ¹;
mo¿liwoœæ skorzystania z sakramentu pokuty, a tak¿e uczestnicMaria Wolczko
twa w Eucharystii.

Radosny czwartek w Zakopanem i LudŸmierzu
12 lipca 2012 roku grupa 44 dzieci i 5 opiekunów wyruszy³a na wycieczkê autokarow¹ na po³udnie Polski. Pierwszym miejscem, do którego zawita³a nasza grupa by³o Zakopane. Kolejk¹ szynow¹ wyjechaliœmy na Guba³ówkê. Z Guba³ówki
udaliœmy siê na cmentarz na Pêksowy Brzyzek, gdzie spoczywa wielu
zas³u¿onych ludzi.
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Prze jechal iœmy p od sk oczn iê,
a póŸniej do LudŸmierza. Po po¿ywnym posi³ku udaliœmy siê do
Matki Bo¿ej LudŸmierskiej, zwanej GaŸdzin¹ Podhala. Bardzo
piêkna wycieczka wyry³a siê g³êboko w nasze serca, a wdziêcznoœæ dla Pani Marii Zadora jest
nasz¹ powinnoœci¹.
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
18. Niedziela Zwyk³a
Rekolekcje w Harmê¿ach
Rok liturgiczny 2012 prze¿ywamy w Koœciele pod has³em „Koœció³ naszym domem”. Tematem
wyznaczonym przez Miêdzynarodow¹ Radê Rycerstwa Niepokalanej dla MI na rok 2012 jest „Rodzina”. Te dwa tematy s¹ ze sob¹
œciœle zwi¹zane. I w³aœnie w tym
kontekœcie w dniach od 5.07- do
8.07 2012 prze¿ywaliœmy w Centrum Œw. Maksymiliana w Harmê¿ach kolejne Rekolekcje Rycerstwa
Niepokalanej.
Rekolekcje
rozpoczynamy
w czwartek wieczorem wspóln¹ kolacj¹ oraz przywitaniem uczestników przyby³ych tego roku z Bielska Bia³ej, Ciœca, Krakowa, Opola,
Rad³owa, Strachociny, Tychów, Wadowic, Woli i Zagórza. Krótki odpoczynek po podró¿y i gromadzimy
siê w Kaplicy na nieszporach, a nastêpnie na Eucharystii. S³uchamy
konferencji wprowadzaj¹cej w temat
naszych rekolekcji: „Rodzina Ÿród³em
(ci¹g dalszy na str. 8)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIECZYTANIEZLISTUŒWIÊTEGOPAW-

WYJŒCIA

£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:

Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm

Ef 4,17.20-24 Przyoblec cz³owieka nowego

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem,
które pochodzi z ust Bo¿ych.

EWANGELIA: J 6, 24-35

Kto przychodzi do Chrystusa, nie bêdzie ³akn¹³

Kiedy ludzie z t³umu zauwa¿yli, ¿e na
brzegu jeziora nie ma Jezusa, a tak¿e Jego
uczniów, wsiedli do ³odzi, przybyli do
Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaœ Go
odnaleŸli na przeciwleg³ym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przyby³eœ?” Odpowiedzia³ im Jezus: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, ¿e widzieliœcie znaki,
ale dlatego, ¿e jedliœcie chleb do sytoœci.
Troszczcie siê nie o ten pokarm, który
ginie, ale o ten, który trwa na wieki,
a który da wam Syn Cz³owieczy; Jego to
bowiem pieczêci¹ sw¹ naznaczy³ Bóg Ojciec”. Oni zaœ rzekli do Niego: „Có¿
mamy czyniæ, abyœmy wykonywali dzie³a
Bo¿e?” Jezus odpowiadaj¹c rzek³ do nich:
„Na tym polega dzie³o zamierzone przez

Boga, abyœcie uwierzyli w Tego, którego On pos³a³”. Rzekli do Niego: „Jakiego wiêc dokonasz znaku, abyœmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Có¿ zdzia³asz?
Ojcowie nasi jedli mannê na pustyni, jak
napisano: «Da³ im do jedzenia chleb
z nieba»”. Rzek³ do nich Jezus: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam: Nie Moj¿esz da³ wam chleb z nieba, ale dopiero
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb
z nieba. Albowiem chlebem Bo¿ym jest
Ten, który z nieba zstêpuje i ¿ycie daje
œwiatu”. Rzekli wiêc do Niego: „Panie,
dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedzia³ im Jezus: „Jam jest chleb ¿ycia.
Kto do Mnie przychodzi, nie bêdzie
³akn¹³; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragn¹æ nie bêdzie”.
Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne

chwili wolnej od cierpienia. Ubodzy
chc¹ wiêcej posiadaæ, smutni prosz¹
o odrobinê radoœci, nie kochani
³akn¹ mi³oœci, itd. Mo¿na powiedzieæ, ¿e œwiat jest pe³en nienasycenia. Dlaczego?
O d po w i edŸ j est t y l ko j edn a.
Cz³owiek jest istot¹ ograniczon¹
i zawsze bêdzie pragn¹³ swego
dope³nienia. A poza tym pragnienia zdaj¹ siê wskazywaæ na coœ,

Kiedyœ, Tadeusz ¯ychiewicz napisa³, ¿e cz³owiek jest szkatu³k¹ nie
spe³nionych pragnieñ. Kto nie pi³,
chcia³by wypiæ, kto pi³ bêdzie znowu pragn¹³. Równie¿ g³ód ci¹gle
wraca. Dzieci pragn¹ mieæ wiêcej lat.
Starsi – by zachód ich ¿ycia zbyt
szybko siê nie przybli¿a³. Chorzy
pragn¹ zdrowia, cierpi¹cy, choæ -2-

doœci fascynowa³a scena punkoworockowo-reggae’owa. „Maleo”, daj¹c
œwiadectwo, opowiada³ o trudnej m³odoœci i zagubieniu, o ³asce wiary, która przysz³a do niego w najmniej oczekiwanym momencie, a tak¿e o tym,
co dla wielu jest „zabaw¹”, a mo¿e
zniszczyæ ich ¿ycie. Artysta mówi³
równie¿, jak widzi swoje miejsce
w Koœciele i czym Koœció³ jest dla
niego. Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ akcentu muzycznego – Darek,
wraz z towarzysz¹c¹ mu dwójk¹ jego
dzieci, zagra³ najbardziej znane utwory grupy Maleo Reggae Rockers. cdn

(ci¹g dalszy ze str. 5)

g³odzkiej. Sprawowanej tam Eucharystii przewodniczy³ wieloletni wikariusz wadowickiej bazyliki ks.
Mieszko Pabiœ. Wspomina³ on swoje wêdrowanie do Pani Jasnogórskiej,
wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e jeszcze kiedyœ bêdzie mu dane przejœæ trasê pielgrzymki. Gdy dotarliœmy do miejsca
kolejnego noclegu, po krótkim odpoczynku spotkaliœmy siê obok koœcio³a w Nowej Wsi, przy którym
czeka³ na nas Dariusz „Maleo” Malejonek. Osoba z pewnoœci¹ bardziej
znana ludziom m³odym i tym, których we wczesnych latach swej m³o-

Rafa³ Bzowski

Z Matk¹ Bo¿¹ Szkaplerzn¹ na Jasn¹ Górê
Nasza comiesiêczna pielgrzymka
na Jasn¹ Górê 16.07. w intencji b³ogos³awionego Jana Paw³a II wypad³a w dniu œwiêta Matki Bo¿ej Szkaplerznej. Wg tradycji Matka Bo¿a
mia³a wrêczyæ na Górze Karmel
16.07.1230r. Szymonowi Stock
szkaplerz ze s³owami: „oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeñstwie, przymierze pokoju. Kto w nim
umrze, nie zazna ognia piekielnego”.
Szkaplerz wyra¿a œwiadome wziêcie
Maryi do siebie, przyjêcie Jej macierzyñskiej mi³oœci i otwarcie siê na
wszelkie ³aski, jakie Bóg pragnie
udzielaæ za Jej poœrednictwem. Jan
Pawe³ II od dzieciñstwa do samej
œmierci nosi³ karmelitañski szkaplerz.
Prosi³ J¹, aby: „nauczy³a nas bycia
œwiadkami Boga ¯ywego, mi³oœci
silniejszej ni¿ œmieræ, przebaczenia,

co odpuszcza winy, nadziei co spogl¹da w przysz³oœæ.... Niech was Ona
prowadzi jak gwiazda, która nigdy
nie znika z horyzontu i niech was
Ona zawiedzie w koñcu do Boga,
os tatecznego portu, ost atni ej
Przystani nas wszystkich”.
Tym razem pielgrzymujemy sami,
gdy¿ z powodu nieobecnoœci Ks. Infu³ata nie mia³ kto z nami jechaæ.
W drodze œpiewamy pieœni maryjne
i odmawiamy czêœæ I ró¿añca, tajemnice radosne. Polecamy ks. Jakuba
Gila, prosz¹c o potrzebne ³aski z okazji imienin. Modlimy siê za Wadowick¹
Piesz¹ Pielgrzymkê zd¹¿aj¹c¹ do Czêstochowy, a tak¿e w naszych intencjach, z którymi idziemy do Matki.
O 20.00 tradycyjnie uczestniczymy we mszy œw. razem z pielgrzy-7-

(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 6 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Danuta Szwed
Œp. Dawid Brañka
Wtorek 07 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Micha³ Mytnik
Œp. Urszula Wisiorek - 1 r. œm.
Œroda 08 sierpnia
6.00 Œp. Janusz Chrapkiewicz - 3 r. œm.
8.00 Œp. Zofia Talaga, Jan
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e i zdrowie dla ca³ej rodziny a
zw³aszcza dla o. Feliksa o ulgê w cierpieniu
- O opiekê Matki Bo¿ej Nieustajcej Pomocy dla
Katarzyny PaŸdzior w 18 rocznicê urodzin
Za zmar³ych
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Dudek - 5r.œm.
Œp. Franciszek Kap³on i ¿ona Helena
Œp. Barbara £opata
Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Eugeniusz Owcarz

Intencje mszalne:
Czwartek 09 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Maria Bando³a - 20r. œm.
18.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
Pi¹tek 10 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Franciszek Kap³on, ¿ona Helena
Œp. Wac³aw Becker - 12 r. œm. oraz rodzice
Sobota 11 sierpnia
6.00 Œp. Franciszek Kap³on
8.00 Œp. Józef Hajnosz
18.00 Œp. Jan Szwed
Dziêkczynno -b³agalna w 25 r. œlubu
dla Józefy i Jana z proœb¹ o dalsze ³aski
Niedziela 12 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
7.30 Œp. Jan Szwed
O b³. Bo¿e dla cz³onków ¿ywego
ró¿añca i ks. Opiekuna
7.30 Roków:
9.00 Œp. Kazimierz Sat³awa z rodzicami
10.30 Za Parafian
12.00 Œp. Jan Zmys³owski - 7 r. œm.
13.15 Roczki
19.00 Œp. Marek Kunowski

W II niedzielê sierpnia, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ pierwsz¹ rocznicê Chrztu œw. „Roczek” oraz Rodzicom
i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej
przed t¹ msz¹ œw.
Nikola Holik
Sara Piwowarczyk
Jakub G³owacki
Kaja
Habrzyk
Julia Laszczak
Nadia Witek
Oliwier
Okrêglicki
Dominik Ba³ys
Maja Wêgrzyn
Filip
Paluchowski
Julia Fija³ek
Dominik Baca
Julia Kolber
Julia Opyrcha³
Dominik Graca
-6-

co siê nie mieœci tylko w kategoriach ziemskich, ludzkich.
Czy mo¿liwa jest sytuacja, ¿eby
cz³owiek niczego nie pragn¹³? Doœwiadczenie uczy nas, ¿e za ¿ycia
taki stan jest niemo¿liwy. Pragnienia
nale¿¹ niejako do istoty naszego
bytu, z tym, ¿e dziêki wierze dane
nam jest coœ, co wprowadza nas

w inny wymiar ¿ycia i daje mo¿liwoœæ
spe³nienia pragnieñ, przynajmniej
w pewnym zakresie ju¿ tu na ziemi,
a ich pe³nie w wiecznoœci. Wskazuje
na to ostatnie zdanie z dzisiejszej
Ewangelii: „Jam jest chleb ¿ycia. Kto
do Mnie przychodzi, nie bêdzie
³akn¹³; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragn¹æ nie bêdzie”.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

18. Niedziela Zwyk³a - 05 sierpnia 2012
1. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów
alkoholowych.
2. W ramach radosnego czwartku
9 sierpnia zapraszamy dzieci na wycieczkê na Œwiêty Krzy¿. Koszt
10z³. Przy zapisie nale¿y podaæ PESEL i adres zamieszkania dziecka.
3. W przysz³¹ niedzielê, na mszy
œw. o godz. 13.15 udzielimy b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ rocznicê chrztu œw.
4. 14 sierpnia Rycerstwo Niepokalanej organizuje wyjazd do Harmê¿
na uroczystoœæ obchodów rocznicy
œmierci œw. Maksymiliana. Wyjazd
o godz. 6.45. Koszt 17 z³.
5. W pi¹tek 17 sierpnia o godz.
15.00 Procesja Zaœniêcia NMP
w Kalwarii. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 8 z³.
6. W pi¹tek 24 sierpnia pielgrzymujemy do £agiewnik oraz Centrum
Jana Paw³a II. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 17 z³.
7. 01 i 02 wrzeœnia, w sobotê i niedzielê, pielgrzymka do Warszawy.
Nawiedzimy Œwi¹tyniê Opatrznoœci
Bo¿ej oraz koœció³ i muzeum -3-

b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Zwiedzimy Centrum Nauki Kopernik oraz
inne zabytki. Wyjazd o godz. 6.00
rano. Koszt 200 z³.
8. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we
wrzeœniu przez dwie soboty, 01. i 08.
wrzeœnia od godz. 16.00 oraz dwie
niedziele 02. i 09. wrzeœnia na mszy
œw. o godz. 9.00 i po niej spotkanie
w domu parafialnym.
9. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – Œwiêto Przemienienia Pañskiego, w œrodê – wspomnienie œw.
Dominika, prezbitera, w czwartek –
Œwiêto œw. Teresy Benedykty od
Krzy¿a /Edyty Stein/, dziewicy i mêczennicy, patronki Europy, w pi¹tek
– Œwiêto œw. Wawrzyñca, diakona
i mêczennika, w sobotê – wspomnienie œw. Klary, dziewicy.
10. Na nadchodz¹cy tydzieñ ¿yczymy wszystkim parafianom, oraz pielgrzymom nawiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Polecamy opiece Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Troska o kulturê
W tym roku wakacyjne radosne
czwartki dla dzieci maj¹ za cel zwiedzanie klasztorów benedyktyñskich
oraz cysterskich. Benedyktyni wraz
z Cystersami zwani s¹ ojcami kultury europejskiej.
W ostatnich latach w naszej OjczyŸnie jesteœmy œwiadkami spychania kultury na margines. S³yszymy
o zmaganiach zatroskanych o kulturê naszej Ojczyzny. Finansowy kryzys odbija siê szczególnie na miejscach troski o zdrowie fizyczne
i duchowe Polaków. S³u¿ba zdrowia,
a zw³aszcza szpitale s¹ w bardzo trudnej sytuacji. Likwiduje siê szpitale,
a zw³aszcza niektóre oddzia³y. Szpitale popadaj¹ w ogromne d³ugi, gdy
wbrew umowom lecz¹ ludzi chorych.
W zmaganiach o pieni¹dze zatraca
siê chory cz³owiek. Myœleliœmy, ¿e
zupe³nie inaczej bêdzie w Wolnej
Polsce w podejœciu do chorego cz³owieka. W tej dziedzinie czujemy teraz, jak liberalna Polska oszukuje
swych rodaków.
Równie¿ nie widaæ w naszych czasach troski o zdrowie duchowe Polaków. Ró¿nego stopnia szko³y równie¿ prze¿ywaj¹ kryzys. Zamyka siê
œwietlice i biblioteki. Spychana na
margines jest nauka historii i jêzyka
polskiego. Wielokrotnie powtarza³o
siê, i¿ rozwojowi patriotyzmu pomaga poznawanie historii. S³yszymy
w tych miesi¹cach, ¿e w szko³ach nie
ma potrzeby na taka iloœæ godzin historii czy jêzyka polskiego. Wa¿na
jest od dzieciñstwa specjalizacja.
-4-

Kultura to m¹dra troska o ca³ego
cz³owieka. O jego psychofizyczn¹
jednoœæ. Tak to widzia³ œw. Benedykt.
Podstawowe has³o zakonu benedyktyñskiego to „Ora et labora” – Módl
siê i pracuj. W zdrowym ciele – zdrowy duch. O jedno i o drugie trzeba
bardzo zabiegaæ.
Zauwa¿am, tak¿e wœród dzieci
szkolnych, wielkie braki w kulturze –
tak¿e osobistej. Nale¿y wiêksz¹ trosk¹
otoczyæ rozwój fizyczny i duchowy.
Podczas tegorocznych wakacji odwiedzamy z dzieæmi siedziby zakonów benedyktyñskich a tak¿e i cysterskich, bo przecie¿ one stanowi¹ jedn¹
rodzinê. Opiekunom grupy wycieczkowej, z Pani¹ Mari¹ Zador¹ na czele
– bardzo zale¿y, by ich podopieczni
du¿o dowiedzieli siê o bogactwie naszej polskiej historii. Troszcz¹ siê równie¿, by podczas jazdy autokarem,
a równie¿ i przy zwiedzaniu i spo¿ywaniu posi³ków – uwra¿liwiaæ dzieci
na w³aœciwe zachowanie. Kultura osobista wyra¿ona w sposobie mówienia,
a tak¿e jedzenia jak i odpowiedniego
reagowania jest zadaniem wychowawczym tegorocznych czwartkowych
wyjazdów. Zdajê sobie sprawê, ¿e te
kilka godzin tygodniowo nie zmieni¹
wychowanka, ale z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do w³aœciwego wyra¿enia
siebie. Na naszych radosnych czwartkach pragniemy realizowaæ nastêpuj¹ce maksymy:
Pokój temu, kto tu przychodzi.
Radoœæ temu, kto tu przebywa.
B³ogos³awieñstwo temu,
który udaje siê na dalsz¹ drogê.
ks. Infu³at

Naznaczeni Bogiem

(7)

Z a m i es z c z a my kol e j ny odci ne k pi ê kne j prz ygody c ha ryta t ywne j zre a l i z owa ne j prz e z na sz yc h para fi a n, Tade usz a i Ma ri ê .
Wspomnienia z pielgrzymki
A po powrocie babcia Mariola napisa³a: „Kochani. Nie wiem jak wyraziæ swoja wdziêcznoœæ za to, co
zrobiliœcie, przede wszystkim dla
Zuzi, ale i dla nas. Szukam s³ów, ale
ich nie znajdujê. Nawet nie wiecie,
ile dla mnie to znaczy³o, ze wzglêdu na Zuziê. Choæ myœlê, ¿e jak poznaliœcie ju¿ Zuzie to wiecie, bêdê
wasz¹ d³u¿niczk¹ do koñca ¿ycia
i mogê zapewniæ, ¿e nigdy nie zapomnê o Was i Waszej rodzinie
w modlitwie (choæ jak wygram w totka to zabieram Was na miesi¹c do
Rzymu, a Tobie zap³acê za rolê przewodnika). By³o cudownie. Wspaniale, choæ Zuzia ca³y czas mówi tylko
o Bazylice œw. Piotra. Znalaz³a na
internecie informacje o Bazylikach

i teraz studiuje. Maja czyta bajkê
o kotach. Serdecznie pozdrawiam”.
A po przes³aniu zdjêæ z Rzymu
„Witam Was serdecznie. Bardzo dziêkuje za zdjêcia. Oczywiœcie znowu
wspomnienia i znowu wzruszenia.
Ani ja ani Zuzia jeszcze nie och³onêliœmy, ale to cudowne emocje, niezapomniane. Nie wiem jak to okreœliæ,
ale przy grobie Jania ogarn¹³ mnie
jakiœ niesamowity spokój i jest mi
z tym dobrze. Przestalam sie martwiæ,
denerwowaæ. (W Rzymie posia³am
gdzieœ dowód rejestracyjny i nawet
tym sie nie denerwuje) to cudowne
uczucie, spokoju i œwiadomoœci, ¿e
wszystko bêdzie dobrze. Wczoraj by³a
u nas Pani Kasia (redaktorka RadiaeM) i znowu wzruszenie”. cdn
Maria i Tadeusz

Wêdruj¹c na Jasn¹ Górê cz.II
W trzecim dniu droga bieg³a malowniczymi terenami – od Olkusza
przez Ogrodzieniec (ze wspania³ym
zamkiem) a¿ do Bzowa. Na tym etapie naszej wêdrówki, uczestnicz¹c
w Drodze Krzy¿owej, mogliœmy po³¹czyæ p¹tniczy szlak na Jasn¹ Górê
z drog¹, jak¹ Jezus przeszed³, id¹c
na Górê Golgoty. Dzieñ ten zakoñczy³a Mszy œw. prymicyjna ks. Wojciecha Wasztyla, a œwiadectwem
dzieli³ siê z nami p. Franciszek Kucharczak – redaktor Goœcia Niedzielnego. W mojej pamiêci pozostan¹
szczególnie jego s³owa zachêty. Za- -5-

proponowa³, abyœmy Koœció³ traktowali jak… powietrze! I nie oznacza
to, ¿e Koœció³ ma nam byæ obojêtny,
ale chodzi o to, ¿e bez niego chrzeœcijanin nie mo¿e ¿yæ. Wskaza³ on
tak¿e na istotn¹ ró¿nicê miêdzy
„œwiatem” a Koœcio³em. Ten pierwszy – jak metaforycznie powiedzia³
Pan Redaktor – „zabija siê o z³ote
³ó¿ka”, gdy tymczasem „Jezus daje
nam dobry sen”.
Z Bzowa ruszyliœmy do Myszkowa
i Nowej Wsi. Po drodze nawiedziliœmy sanktuarium Matki Bo¿ej Mrzy(ci¹g dalszy na str. 7)

