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boszczem zosta³ ks. pra³at Józef £uszczek, który by³ w tej parafii od
1972 roku.
Budowla sk³ada siê
z dwóch poziomów oraz po³¹czonej
z koœcio³em plebanii i sal katechetycznych. W koœciele górnym w o³tarzu znajduje siê rzeŸba Ukrzy¿owanego Chrystusa wraz z Matk¹
Bo¿¹ i œw. Maksymilianem Mari¹
Kolbe – dzie³o warszawskiego rzeŸbiarza Gustawa Zem³y. Takie zestawienie ma wyra¿aæ pos³annictwo
Ojca Kolbe, który postawi³ sobie za
cel pozyskiwanie dusz przez Niepokalan¹ dla Chrystusa Zbawiciela
i Odkupiciela.
W kaplicy koœcio³a dolnego znajduje siê krypta grobowa z cia³em
ks. Józefa Kurzei oraz drugiego proboszcza ks. pra³ata Miko³aja Kuczkowskiego.

W £agiewnikach w Kaplicy Wieczystej Adoracji
uczestniczymy we wspólnej adoracji prowadzonej
przez ks. Infu³ata. Modlimy siê w intencjach, z którymi pielgrzymujemy, dziêkujemy za to, ¿e
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II od 18
maja 2012 roku zosta³ og³oszony Patronem naszego miasta.
O godz. 17.00 w kaplicy klasztornej przed wizerunkiem Jezusa Mi³osiernego uczestniczymy we mszy œw.
koncelebrowanej przez kap³anów
g³ównych organizatorów XXXII Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej z Krakowa na Jasn¹ Górê
pod has³em „Koœció³ naszym domem”. Pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia, weŸmie w niej udzia³ ok. 9 tys.
pielgrzymów, a wœród nich 1200
W³ochów „Wspólnota i wolnoœæ”. Po
mszy œw. odmawiamy koronkê do
Maria Zadora
Mi³osierdzia Bo¿ego.

Modlitwa Jana Paw³a II w obronie ¿ycia
W naszych czasach bój cywilizacji œmierci z cywilizacj¹ ¿ycia przybiera coraz wiêksze rozmiary. Peregrynacja kopii obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej:
„Od Oceanu do Oceanu” jest wielkim wo³aniem obroñców ¿ycia o ratowanie
wspó³czesnych cywilizacji. B³og. Jan Pawe³ II modli³ siê nastêpuj¹cymi s³owami:

Stajemy przed Tob¹
Matko Zbawiciela
Z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e sami
nie jesteœmy w stanie wygraæ
tego globalnego zmagania.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Stañ na czele ruchów obrony ¿ycia
i prowadŸ nas.
Ochroñ ¿ycie! Ocal rodziny!
Dodaj nam si³!
ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
20. Niedziela Zwyk³a
Radosny czwartek w Mogile
26 lipca pojechaliœmy do Krakowa. Najpierw do Opactwa Cystersów w Mogile. Brat opowiedzia³
nam historiê klasztoru. Modliliœmy
siê w kaplicy Chrystusa Ukrzy¿owanego przed cudownym krucyfiksem Pana Jezusa. Przechodziliœmy piêknie odnowionymi kru¿gankami. Byliœmy w pomieszczeniu zwanym kapitularzem, gdzie
modl¹ siê ojcowie i bracia. Brat
odczyta³ i zaœpiewa³ nam fragment
psalmu gregoriañskiego. Zobaczyliœmy te¿ pomieszczenie, gdzie
dawniej Ojcowie Cystersi rozmawiali z królami.
Z Mogi³y pojechaliœmy do Muzeum Lotnictwa, tam pan przewodnik oprowadza³ nas i opowiedzia³
o ró¿nych samolotach, zarówno
tych dawnych /najstarszy samolot
z 1903 roku/, jak i tych nowych. Samoloty by³y w hangarach i na zewn¹trz. Potem pojechaliœmy na obiad
do McDonald’s.
Dominik Warcha³

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE

Z KSIÊGI PRZYS£ÓW
Prz 9, 1 - 6 Chleb i wino na uczcie M¹droœci

EWANGELIA: J 6, 51 - 58

DRUGIECZYTANIEZ LISTUŒWIÊTEGO
PAW£AAPOSTO£ADOEFEZJAN:
Ef 5, 15 - 20 Nape³niajcie siê Duchem

Chleb ¿ywy, który zst¹pi³ z nieba

Maryja, Matk¹ Jezusa i nasz¹ Matk¹
Miesi¹c sierpieñ to czas pielgrzymek
do sanktuariów maryjnych. To miesi¹c,
w którym prze¿ywamy œwiêta i uroczystoœci poœwiêcone Tej, która wyda³a na
œwiat Chrystusa, naszego Pana i Zbawcê. Wspominaj¹c Matkê Bo¿¹ myœlimy
równie¿ i wspominamy nasze Matki,
które z woli Bo¿ej da³y nam ¿ycie i z
ogromn¹ trosk¹, a tak¿e odpowiedzialnoœci¹ uczy³y nas i ucz¹ tego, co piêkne i najbardziej szlachetne. Ka¿da Matka cieszy siê i jest dumna z sukcesów
swego dziecka, ale towarzyszy mu tak¿e i wspiera go w trudnych momentach
¿ycia. Matka nie opuœci, nie wyprze siê
swojego dziecka, obojêtnie co dziecko
w ¿yciu zrobi³o. Maryja by³a dumna,
gdy przys³uchiwa³a siê jak Jezus naucza³, gdy wêdrowa³ za Nim t³um, ale
potrafi³a tak¿e z ogromn¹ mi³oœci¹
i przejêciem stan¹æ pod krzy¿em, na
którym umiera³ Jej Syn. Chrystus na
krzy¿u umiera³ w obecnoœci Matki.
Odes³aæ do Matki, mówi siê czasem
takie s³owa pod adresem kogoœ, z kim
ju¿ nikt nie chce ¿yæ, z kim ju¿ nikt nie
chce wspó³pracowaæ. Czêsto wypowiada siê te s³owa z lekcewa¿eniem, a s¹
to s³owa piêknego œwiadectwa o Matce. Matka to ta, która zawsze przyjmuje swoje dziecko. Choæby inni postawili na nim krzy¿yk, ona tego nie uczyni. Choæby zesz³o na z³¹ drogê, zawsze-2-

wyci¹gnie do niego matczyn¹ d³oñ.
Najtrudniejszy moment w ¿yciu Maryi, to wêdrówka drog¹ Skazañca
i obserwowanie œmierci Jezusa na
krzy¿u. Mo¿e s³ysza³a jak ludzie pytali: „Czyj to Syn? Gdzie jest Jego
Matka?” Mo¿e s³ysza³a jak mówili:
„Dobrze, ¿e to nie moje dziecko”.
Mo¿e s³ysza³a, jak mówiono o niej
– Matka Skazañca. Ka¿da kobieta
znajduj¹ca siê w takiej sytuacji mog³aby siê przestraszyæ, zawstydziæ,
uciec. Uciekli przecie¿ mê¿czyŸni,
aposto³owie, uczniowie i przyjaciele. A Maryja sta³a wiernie pod krzy¿em towarzysz¹c swemu Dziecku.
Co wiêcej, tam i wtedy wziê³a za
swoje dzieci wszystkich ludzi, równie¿ ciebie i mnie. Jezus w momencie œmierci widzia³ obok siebie twarz
Matki. Ta twarz powita³a Go kiedyœ
na œwiecie. Tê twarz jako pierwsz¹
Bóg ujrza³ ludzkimi oczami. Teraz
ta twarz ¿egna³a Go u kresu ziemskiej wêdrówki.
Tak¹ Matkê da³ nam Jezus, tak¹ Matkê mamy w niebie. Dziêkujmy w tych
dniach w sposób szczególny Panu
Bogu za Maryjê, Matkê Jezusa i za
ka¿d¹ Matkê. Za tê, która jest z nami
i za tê, która odesz³a do domu naszego Ojca po wieczn¹ nagrodê.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

œmy o umo¿liwienie dziewczynkom
wejœcia do kabiny pilotów. Piloci wyrazili zgodê. Dziewczynki usiad³y za
sterami, a Zuzia zapyta³a m³odszego
z pilotów: Czy Pan siê modli jak Pan
kieruje samolotem? Zak³opotany, po
chwili ciszy powiedzia³. Nie…. a potem doda³: ale moi koledzy siê modl¹.
Zuzia skwitowa³a jego s³owa: Trzeba siê
modliæ. Jesteœmy przekonani, ¿e s³owa
Zuzi poruszy³y serce pilota, on tez zosta³
Naznaczony Bogiem. Maria i Tadeusz

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Wierzymy, ¿e równie¿ osobiœcie
w ramach Œwiêtych obcowania.
Ps. Zuzia, wielbicielka B³ogos³awionego Jana Paw³a II jest ma³ym
aposto³em, to siê czuje w reakcjach
osób, które przewinê³y siê przez nasze opisy i cytowan¹ korespondencjê. Na koniec przyk³ad z samolotu.
Po przylocie do Katowic, poprosili-

PS. Czytelnicy biuletynu Bazylika serdecznie dziêkuj¹ PP Marii i Tadeuszowi
za opis mi³osiernego pochylenia siê nad ma³ymi dzieæmi.

Pielgrzymka do Mistrzejowic i £agiewnik
27 lipca 2012 roku pojechaliœmy
z ks. infu³atem Jakubem Gilem na
pielgrzymkê do Mistrzejowic
i £agiewnik. Ksi¹dz Infu³at zapozna³
nas z postaci¹ ks. Józefa Kurzei, który
zwi¹zany jest z miejscem, do którego pielgrzymujemy. Przed koœcio³em
œw. Maksymilina Marii Kolbego
w Mistrzejowicach spotykamy siê
z ks. pra³atem Józefem £uszczkiem,
obecnym proboszczem, który zaprasza nas do œwi¹tyni o interesuj¹cym
kszta³cie, nadanym mu przez architekta Józefa Dutkiewicza.
Ksi¹dz pra³at bardzo ciekawie zapoznaje nas z histori¹ budowy koœcio³a, mówi o wielkim zaanga¿owaniu ks. Józefa Kurzei w to dzie³o.
Ks. Józef Kurzeja zapocz¹tkowa³
dzie³o tworzenia parafii i budowy
koœcio³a w Krakowie – Mistrzejowi-

cach. Wszystko rozpoczê³o siê od katechizowania, a potem odprawianie
mszy œw. w zwyk³ej altance, któr¹ nazwano „zielon¹ budk¹”. Sta³a pod laskiem, obok pól uprawnych, które
przylega³y do powstaj¹cego osiedla.
Trudy zwi¹zane z tworzeniem nowej
wspólnoty parafialnej i budow¹ koœcio³a sprawi³y, ¿e schorowany ks.
Józef, maj¹c 39 lat odszed³ z tego
œwiata, w œwiêto Wniebowziêcia
NMP. Drugim proboszczem zosta³
ks. pra³at Miko³aj Kuczkowski, wieloletni kanclerz kurii krakowskiej, bliski wspó³pracownik ks. kardyna³a
Wojty³y. On dokoñczy³ budowê koœcio³a œw. Maksymiliana Marii Kolbego. Koœció³ konsekrowa³ 22 czerwca 1983 roku sam papie¿ Jan Pawe³
II. Ksi¹dz pra³at Kuczkowski zmar³
9 listopada 1995 roku. Trzecim pro-7-
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Poniedzia³ek 20 sierpnia
6.00 Œp. Helena Harmata
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Józef Gluza
Wtorek 21 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Jan Szwed
18.00 Œp. Jerzy Ficek
Œp. Helena Harmata
Œroda 22 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Ficek
8.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O b³. Bo¿e i opiekê MB Nieustaj¹cej
Pomocy dla Jasia w 3 r.urodzin
- O zdrowie i pomyœlne leczenie oczu dla
Lechos³awy
Za zmar³ych
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on ¿. Helena
Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Barbara £opata
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Jan Waszczuk
Œp. Marian Boda - 6 r.œm.
Œp. Micha³ Jakubik - 18 r.œm., Ryszard syn
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Stefania B³achut

Pogrzeb
Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj im wieczne
spoczywanie!

Intencje mszalne:
Czwartek 23 sierpnia
6.00 Œp. Jan Szwed
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Józef Szczur - r.œm.
Œp. Helena Harmata
Pi¹tek 24 sierpnia
6.00 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Marek Kunowski
18.00 Œp. Jerzy Ficek
Œp. Jan Szwed
Sobota 25 sierpnia
6.00 Œp. Ludwik Zembroñ
8.00 Œp. Kazimierz Kozie³ - 4 r.œm.
18.00 Œp. Jan Szwed
Œp. Jerzy Ficek
Niedziela 26 sierpnia
6.00 Za Parafian
7.30 - Dziêkczynno-b³agalna za 75 lat ¿ycia
z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e dla Anny
za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II
- O zdrowie i b³og. Bo¿e w rodzinach
Brañców, Walencików i Maskiewiczów
30
7.
Roków: Œp. Ludwika i Antoni Radoñ
9.00 Œp. Jan B¹k - 17 r.œm., ¿ona Janina
10.30 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Zofii i Mariana
w 40 r.œlubu
12.00 O b³og. Bo¿e w 20 r. œlubu dla El¿biety
i Zbigniewa
15
13.
W 18 r.urodzin Damiana o zdrowie i b³. Bo¿e
19.00 Œp. Adam £udzik

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

Œp. Barbara ¯egliñska, ur. 1954r., zam. ul. Wadowity
Œp. Barbara Zemanek, ur. 1973r., zam. ul. Sportowców
-6-

20. Niedziela Zwyk³a - 19 sierpnia 2012
5. W pi¹tek 24 sierpnia pielgrzymujemy do £agiewnik oraz Centrum Jana Paw³a II. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt 17 z³.

1. Jutro o godz. 16.30 Spotkanie
Akcji Katolickiej.
2. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30, dziêkujemy za
tegoroczne zbiory.

6. W przysz³¹ niedzielê Zespó³ Charytatywny zbiera ofiary na pomoc na
zakup przyborów szkolnych dla biednych dzieci.

3. W ramach radosnego czwartku
organizujemy wycieczkê do Stani¹tek i Niepo³omic. Zbiórka o godz.
8.00. Koszt 10 z³. Przy zapisie konieczny jest adres, nr PESEL.
4. W najbli¿szy pi¹tek, 24 sierpnia, do naszej Archidiecezji zawita
kopia Ikony Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, w ramach peregrynacji
„Od oceanu do oceanu”. Powitanie
Ikony w koœciele OO Paulinów na
Ska³ce w Krakowie w pi¹tek o godz.
14.30. W Wadowicach powitanie
Ikony w naszej Bazylice w sobotê
25 sierpnia o godz. 12.00. Odmówimy modlitwê ró¿añcow¹, Anio³ Pañski, po czym o godz. 12.30 po¿egnamy Ikonê Matki Bo¿ej Czêstochowskiej udaj¹c¹ siê do parafii
w Bielsku-Bia³ej. Ca³y program peregrynacji kopii Ikony Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej od W³adywostoku
a¿ po Fatimê, czyli „Od oceanu do
Oceanu”, ma charakter przeb³agalny za brak poszanowania dla ludzkiego ¿ycia i modlitwy o przemianê
ludzkich serc. Kopia przewêdrowa³a ju¿ przez Ukrainê, Bia³oruœ, Kazachstan, pó³nocn¹ Rosjê, £otwê,
Litwê i dotar³a do Polski.

7. Od niedzieli 2 wrzeœnia msze œw.
wieczorne w niedziele i œwiêta bêd¹
o godz. 18.00. Natomiast nabo¿eñstwa o godz. 17.30. Tak bêdzie a¿ do
maja przysz³ego roku.
8. W ci¹gu roku kancelaria parafialna czynna bêdzie od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. od 9.00 do 10.00,
oraz od 16.30 do 17.30. Nieczynna
w soboty, œwiêta oraz w pierwsze pi¹tki miesi¹ca
9. Serdecznie zapraszamy do
udzia³u w XX Pielgrzymce Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielê
09 wrzeœnia.
10. Zapraszamy parafian na nocne
czuwanie na Jasnej Górze, które odbêdzie siê z 14 na 15 wrzeœnia. Wyjazd w pi¹tek 14 wrzeœnia o godz.
17.00. Koszt przejazdu 35 z³. Prosimy o zabranie krzese³ek.
11. Kalendarz liturgiczny: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Bernarda,
opata i doktora Koœcio³a, we wtorek
– wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a,
w œrodê – wspomnienie Najœæ. Maryi
Panny, Królowej, w pi¹tek – œwiêto
œw. Bart³omieja, aposto³a.
-3-

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Si³a domu
Tegoroczne has³o duszpasterskie:
„Koœció³ jest domem” pragnie pokazaæ potrzebê i bliskoœæ ludu Bo¿ego. Dom rodzinny to przestrzeñ lokalowa: kilka pokoi w bloku, albo
prywatna posesja. Ka¿da rodzina pragnie posiadaæ w³asne lokum. Wielk¹
ambicj¹ ka¿dego mê¿czyzny to wykupiæ mieszkanie lub wybudowaæ
dom. Jednak szczêœcie rodzinne nie
tyle zale¿y od przestrzeni materialnej, ale od jej duchowego wype³nienia. Zdarza siê, ¿e rodzina ma piêkny dom, s¹siedzi jej zazdroszcz¹ –
ale niestety tam jest piek³o domowe.
Wielu ze starszych przypomina sobie swoje dzieciñstwo – by³y mizerne warunki bytowe, a jednak by³ to
szczêœliwy okres ¿ycia. Wielk¹ rolê
w rozwoju cz³owieka odgrywa atmosfera rodzinna. Tworz¹ j¹ tak rodzice jak i dzieci. Wszyscy s¹ wspó³odpowiedzialni. Jeœli któraœ ze stron
nie wk³ada wysi³ku – to najczêœciej
odbija siê to na ca³ym uk³adzie rodzinnym. Utar³o siê jednak powiedzenie, ¿e kobieta – matka – trzy
wêg³y domu podtrzymuje. Mê¿czyzna – ojciec tylko jeden. Przez ca³e
wieki w naszej polskiej tradycji ¿ona
i matka by³a gospodyni¹ domu. Ona
nim rz¹dzi³a. M¹¿ – ojciec by³ tym,
który stara³ siê o materialne zabezpieczenie rodziny. Ona, ¿eby w domu
mi³oœci nie brakowa³o, a on – ¿eby
by³y œrodki na utrzymanie.
W naszych czasach ten uk³ad, na
skutek ró¿nych warunków – uleg³
przeobra¿eniu. Nie wiem czy to jest

-4-

dobrze, czy to jest Ÿle. Taka jest jednak wspó³czesna rzeczywistoœæ. Myœlê jednak, ¿e przez obecne uwarunkowania kobieta jest jeszcze bardziej
obci¹¿ona. Wszystko to jednak zale¿y od uk³adów rodzinnych. Od porozumienia miêdzy mê¿em a ¿on¹, pomiêdzy rodzicami a dzieæmi.
Pismo œw. mówi, ¿e dobra i m¹dra
kobieta to dla rodziny skarb nad skarby. To ona posiada charyzmat kszta³towania atmosfery rodzinnej. Wiemy,
¿e jak d³ugo ¿yje matka – to niezale¿nie od wieku czujemy siê dzieæmi.
Odwiedzamy rodzinny dom przy ró¿nych okazjach. Tam spotykamy kochaj¹ce serce matki. Na tym miejscu
przypominamy sobie wiele wierszy,
piosenek i utworów, które w najczulszych s³owach wyra¿aj¹ rolê matki
w domu rodzinnym. Jest ona nie do
zast¹pienia.
Koœció³ jest domem rodzinnym.
W domu tym niezwyk³¹ rolê odgrywa Matka Bo¿a. Nie dziwimy siê, ¿e
w tym miesi¹cu na Jasn¹ Górê, który
jest Domem Matki, przybywaj¹ z ró¿nych stron Polski tysi¹ce pielgrzymów. Wci¹¿ mnie jednak ogarnie
zdziwienie, gdy ka¿dego 16-go miesi¹ca pielgrzymuje z Wadowic pe³ny
autokar ludzi, by wzi¹æ udzia³ w apelu jasnogórskim – stan¹æ przed Matk¹.
Koœció³ w Polsce w ostatnich latach
jest bardzo atakowany, poniewierany,
opluwany i oskar¿any. Wci¹¿ jednak
Koœció³ w Polsce jest silny. Jestem
przekonany, ¿e maryjna pobo¿noœæ
Polaków pomaga naszym rodakom
trwaæ w Koœciele – domu, w którym
¿yje Matka.

Bardzo pragnêlibyœmy, by nasza
wadowicka parafia Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny jako papieska parafia – by³a wzorowa. Czym
bardziej roznieca siê w nas p³omieñ
mi³oœci do Matki Nieustaj¹cej Pomocy, tym wiêksza jest nadzieja, ¿e
nasza parafialna wspólnota bêdzie
bogata w Bo¿e ¿ycie. Wadowicki
obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-

mocy ma swoja piêkn¹ historiê.
16 czerwca 1999 roku Najwiêkszy
nasz Rodak b³og. Jan Pawe³ II na³o¿y³ nañ z³ote korony. Niewiele w Polsce, a nawet w œwiecie jest takich obrazów, które by sam Ojciec Œwiêty koronowa³. Wadowicka parafia Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny ma
ten zaszczyt. Bardzo go sobie ceñmy.
ks. Infu³at

Naznaczeni Bogiem

(9)

Zamieszczamy ostatni odcinek piêknej przygody charytatywnej
zrealizowanej przez naszych parafian, Tadeusza i Mariê.
Niespodziewani œwiadkowie
W dwa tygodnie po powrocie
z Rzymu dotar³ do nas list Siostry
Remigii, która oprowadza³a nas po
Domu Polskim. Czyni³a to z wielk¹
radoœci¹ i bezinteresownoœci¹. Jest
dla ka¿dego, kto tylko chce poznaæ
bli¿ej dom i pami¹tki po Janie Pawle II. Siostra napisa³a:
Zuzia zostawi³a w Rzymie w pokoju pami¹tki, które sobie kupi³a
i jakiœ dokument (to dowód rejestracyjny samochodu, o którym pisa³a
babcia Mariola). Poniewa¿ nied³ugo
po Was wyje¿d¿a³am do Polski zabra³am je i pozwalam sobie przes³aæ
to na Pana adres. Pan najlepiej bêdzie wiedzia³, co z tym zrobiæ. Z wyrazami szacunku i modlitewn¹ pamiêci¹. S. Remigia
Ps. Proszê o informacjê czy dotar³y. Odpowiedzieliœmy: Szczêœæ
Bo¿e! Witam serdecznie Siostro Remigio, Bardzo, bardzo dziêkujê za
przesy³kê, za chwilê jadê na pocztê,
aby zawartoœæ przes³aæ dalej. Bab-

cia Mariola nie wiedzia³a gdzie
w Rzymie zapodzia³a dowód rejestracyjny, jak sama napisa³a: (w Rzymie
posia³am gdzieœ dowód rejestracyjny
i nawet tym siê nie denerwuje). W odpowiedzi siostra napisa³a: Dziêkujê za
informacjê, bo jestem teraz pewna, ¿e
dosz³o wszystko. I za zdjêcia serdecznie dziêkujê. Ja w ogóle jestem pod
wra¿eniem tego spotkania z Zuzi¹.
A wszystko za Pana spraw¹. Niech
Dobry Bóg nagrodzi i hojnie b³ogos³awi Panu. Z serdecznymi pozdrowieniami i pamiêci¹ w modlitwie.
s. Remigia
To ju¿ fina³ naszej opowieœci. Ale
historia spotkania Zuzi z B³ogos³awionym Janem Paw³em siê nie koñczy.
Zuzia marzy o kolejnej pielgrzymce.
W Rzymie kupiliœmy jej ma³¹ statuetkê Jana Paw³a II. Zuzia traktuje j¹
jak najwiêkszy skarb, jest z ni¹ wszêdzie w szkole, na rehabilitacji,
w domu, we dnie i w nocy. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II jest z ni¹ zawsze.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

