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mszê œw. W homilii,
któr¹ wyg³osi³ ks. W³adys³aw Z¹zel by³a
mowa o wolnoœci. Temat kazania nawi¹zywa³
te¿ do dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej partyzantki z czasów okupacji
niemieckiej i pierwszych lat powojennych.
Podczas mszy œpiewano: „Zatonie,
zatonie pióreczko na wodzie, ale nie
zaginie nuta o Œlebodzie”.
Po nabo¿eñstwie wszyscy udali siê
w stronê szczytu Turbacza, gdzie
przy szlaku nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie i poœwiêcenie pomnika.
Monument upamiêtnia ¿o³nierzy:
Konfederacji Tatrzañskiej, Armii
Krajowej, Ludowej Stra¿y Bezpieczeñstwa, Zgrupowania B³yskawica
Józefa Kurasia „Ognia”. Obelisk ma
kszta³t brzozowego krzy¿a, zakrytego partyzanck¹ czapk¹. Uroczystego poœwiêcenia pomnika dokonali
ks. W³. Z¹zel oraz ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

Po uroczystoœci wyruszyliœmy do schroniska,
gdzie po krótkim odpoczynku zielonym szlakiem wracaliœmy do Kowañca, wychodziliœmy ¿ó³tym. Pogoda nam nie sprzyja³a, pada³ rzêsisty
deszcz, co utrudnia³o schodzenie,
trzeba by³o bardzo uwa¿aæ. W po³owie drogi deszcz przesta³ padaæ, ale
by³o bardzo œlisko. O wyznaczonej
godzinie wszyscy dotarli do autokaru, trochê przemoczeni, zmêczeni, ale
szczêœliwi, ¿e przezwyciê¿yli swoje
s³aboœci i po raz kolejny brali udzia³
w „œlebodnej mszy”.
Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi za zorganizowanie i wspólne z nami pielgrzymowanie. Myœlê, ¿e za rok znów
wyruszymy na pielgrzymi szlak, tak
jak w wierszu Wincentego Pola:
„W góry! w góry, mi³y bracie!
Tam swoboda czeka na ciê.
Tutaj silniej œwiat oddycha,
Tu siê szczerzej cz³ek uœmiecha”
Maria Zadora

W II niedzielê wrzeœnia, 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.
Jan Rozciecha
Wiktor Pacanek
Wojciech Sparzyñski
Antonina Gêbczyk
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
22. Niedziela Zwyk³a
Radosny czwartek na
Œwiêtym Krzy¿u
9 sierpnia 2012 roku odby³a siê
kolejna wycieczka na Œwiêty
Krzy¿. Podró¿ by³a d³uga, podczas
jazdy pani opowiada³a nam legendy o Górach Œwiêtokrzyskich,
ogl¹daliœmy film „Œwiêty Krzy¿”.
Kiedy dojechaliœmy na miejsce
wsiedliœmy do wagoników
i „ciuchci¹” wyjechaliœmy na
Œwiêty Krzy¿. W kaplicy pob³ogos³awi³ nas ksi¹dz i uca³owaliœmy
relikwie Krzy¿a Œwiêtego. Mila
Pani Przewodnik opowiedzia³a
nam historiê klasztoru, który powsta³ tu w 1006 roku. Widzieliœmy
tam wiele obrazów przedstawiaj¹cych œw. Benedykta.
Nastêpnie udaliœmy siê na wystawê misyjn¹. W sklepiku kupiliœmy
pami¹tki zwi¹zane z tym miejscem.
W drodze powrotnej zjedliœmy pyszny obiad. By³o naprawdê super.
Adrianna Æwiertnia

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

(ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

POWTÓRZONEGO PRAWA

TEGO JAKUBA APOSTO£A :

Pwt 4, 1-2.6-8

Jk 1, 17-18.21b-22.27

Zachowywaæ prawo Bo¿e

Wprowadzaæ s³owo w czyn

Ze swej woli zrodzi³ nas Ojciec przez s³owo prawdy,
abysmy byli jakby pierwocinami jego stworzeñ.

EWANGELIA: Mk 7, 1-8.14-15.21-23

Prawo Bo¿e a zwyczaje

Zebrali siê u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piœmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauwa¿yli, ¿e niektórzy z Jego uczniów brali posi³ek
nieczystymi, to znaczy nie umytym
rêkami. Faryzeusze bowiem i w ogóle ¯ydzi: trzymaj¹c siê tradycji starszych, nie jedz¹, jeœli sobie r¹k nie
obmyj¹, rozluŸniaj¹c piêœæ. I gdy
wróc¹ z rynku, nie jedz¹, dopóki siê
nie obmyj¹. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejêli i których
przestrzegaj¹, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyñ miedzianych.
Zapytali Go wiêc faryzeusze i uczeni
w Piœmie: „Dlaczego Twoi uczniowie
nie postêpuj¹ wed³ug tradycji starszych, lecz jedz¹ nieczystym i rêkami?” Odpowiedzia³ im: «S³usznie prorok Izajasz powiedzia³ o was, ob³ud-

nikach, jak jest napisane: „Ten lud
czci mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode mnie. Ale czci na
pró¿no, ucz¹c zasad podanych przez
ludzi”. Uchyliliœcie przykazanie
Bo¿e, a trzymacie siê ludzkiej tradycji» Potem przywo³a³ znowu t³um do
siebie i rzek³ do niego: „S³uchajcie
Mnie, wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie
wchodzi z zewn¹trz w cz³owieka, co
mog³oby uczyniæ go nieczystym; lecz
co wychodzi z cz³owieka, to czyni
cz³owieka nieczystym. Z wnêtrza bowiem, z serca ludzkiego pochodz¹ z³e
myœli, nierz¹d, kradzie¿e, zabójstwa,
cudzo³óstwa, chciwoœæ, przewrotnoœæ, podstêp, wyuzdanie, zazdroœæ,
obelgi, pycha, g³upota. Wszystko to
z³o z wnêtrza pochodzi i czyni cz³owieka nieczystym„.
Oto s³owo Pañskie

Patriotyzm jako dowód wielkiej mi³oœci do Ojczyzny
W dziejach narodu polskiego by³o
wiele momentów, w których obrona
Ojczyzny stanowi³a dla jej mieszkañców podstawowy obowi¹zek. Przecie¿
nie sposób realizowaæ osobistych
marzeñ, gdy zagro¿ona jest suwerennoœæ w³asnego kraju.
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1 wrzeœnia 1939 roku dzieci nie
posz³y do szkó³, a ich rodzice do
swoich miejsc pracy. Wybuch³a jedna z najwiêkszych i najstraszniejszych wojen w historii ludzkoœci.
Ciesz¹c siê wolnoœci¹ i pokojem,

przyczepie kopia obrazu – poprzedzona honorow¹ eskort¹ motocyklow¹. Plac Jana Paw³a II wycisza siê.
Staje siê œwiadkiem niezwyk³ego
spotkania Matki broni¹cej ¿ycia
z tymi, którzy niejednokrotnie ¿ycie
nara¿aj¹. Gor¹co modlê siê do Tej,
która dana jest do ochrony i zwyciêstwa, aby wszyscy motocykliœci bezpiecznie u¿ywali swych szybkich pojazdów. Proszê Matk¹ Bo¿¹, by ci
m³odzi, przed którymi otwiera siê
œwiat, stali siê obroñcami ludzkiego
¿ycia.
Obraz Matki Bo¿e Jasnogórskiej
zostaje wniesiony do wnêtrza naszej
Bazyliki. Po brzegi jest ona wype³niona uczestnikami. Ks. Proboszcz ze
wzruszeniem wita nasz¹ Matkê i Królow¹ – prosz¹c o ratunek dla wspó³czesnego œwiata, który sam siebie

wyniszcza. Aborcja to nieustanne ludobójstwo. Przesuwaj¹c paciorki ró¿añca prosimy Najœwiêtsz¹ Maryjê
Pannê: „Módl siê za nami i za wspó³czesny œwiat, w którym ¿yjemy by
by³ przyjazny cz³owiekowi, który siê
poczyna i ma prawo do godnego
¿ycia”. Po przesz³o pó³godzinnej
modlitwie uroczyœcie odprowadzamy
kopiê obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej do samochodowej przyczepy. W drodze wielu ca³uje obraz
pocieraj¹c o niego swój ró¿aniec. Na
twarzach niektórych widaæ stru¿ki ³ez.
Dziêki Ci Matko Czêstochowska, ¿e
przyby³aœ do naszej parafii. W duchu
myœlê, ¿e jest to Jej wielkoduszny
rewan¿ za nasze comiesiêczne Apele
na Jasnej Górze, a tak¿e lipcowe, piesze pielgrzymowanie do Pani Zwyciêskiej. B¹dŸ pozdrowiona Matko
nasza!
ks. Infu³at

Pielgrzymka na Turbacz
12 sierpnia 2012 roku wyruszyliœmy na kolejn¹ wakacyjn¹ pielgrzymkê, tym razem w Gorce, na
Turbacz. Na Polanie Rusnakowej pod
Turbaczem stoi drewniana kaplica
Matki Bo¿ej Królowej Gorców, zwana te¿ Kaplic¹ Papiesk¹. W³aœnie
w tej kaplicy o szczególnej wymowie przy polowym o³tarzu ekumenicznym odbywa³y siê s³ynne „œlebodne” msze œw. za Ojczyznê, odprawiane przez ks. prof. Józefa Tischnera – kapelana Zwi¹zku Podhalan. Pierwsz¹ tak¹ mszê œw. odprawi³ ks. Tischner w pierwsz¹ niedzielê sierpnia 1981 roku (w rocznicê -7-

akcji „Burza” i „Powstania warszawskiego”). Potem Zwi¹zek Podhalan
postanowi³, aby msze œw. na Turbaczu, nazywane te¿ „Mszami ludzi
gór” odprawiane by³y corocznie
w drug¹ sierpniow¹ niedzielê. W tym
roku by³a to ju¿ 31. msza œw. Mimo
nie najlepszej pogody, na Turbacz
przysz³y rzesze pielgrzymów z ca³ego Podhala, Spiszu, Orawy, a wœród
nich 50-osobowa grupa pielgrzymów
z Wadowic z ks. infu³atem Jakubem
Gilem, który z ks. W³adys³awem Z¹zlem – kapelanem Zwi¹zku Podhalan i innymi kap³anami odprawi³
(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 03 wrzeœnia
6.00 O b³og. Bo¿e i zdrowie w 76 r. urodzin
6.45 Dziêkczynna i o dalsz¹ opiekê
Matki Bo¿ej dla Józefa
7.30 Œp. Janina Brañka
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
12.00 Œp. Janina Kwaœny - 3 r. œm.
18.00 Œp. Jan Szwed
Œp. Krystyna Klauzner - 5 r. œm.
Wtorek 04 wrzeœnia
6.00 Œp. Barbara £opata
6.45 Œp. Józef Gluza
7.30 Œp. Janina Brañka
8.00 Œp. Jan Szwed
12.00 Œp. W³odzimierz Sikora - 9 r. œm.
18.00 Œp. Marek Kunowski
Œp. Jerzy Kolasa
Œroda 05 wrzeœnia
6.00 O b³. Bo¿e dla Marii i Grzegorza
w 24 r. œlubu
6.45 O pomoc w podniesieniu siê na
duchu i si³ê dla Krzysztofa
7.30 Œp. Józef Gluza
8.00 Œp. Czes³aw i Maria Drabek i zmarli
z rodzin Wysockich i Pietkiewiczów
12.00 Œp. Maciej Chmura, siostra Wies³awa
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- O b³. Bo¿e i mi³osierdzie, zdrowie
i potrzebne ³aski dla Wojciecha
- Podziêkowanie za zdrowie od rodzin
S³adek, Cieœlik, Breckner, Balewicz,
Skowronek, Olejniczak z proœb¹ o dalsze
zdrowie
- O b³og. Bo¿e dla rodzin Keler, Hajduczek
i Mañczuk
- O zdrowie i blog. Bo¿e dla rodzin Zielonka, Olejniczak, Nowak i Utrata
Za zmar³ych:
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Jan Szwed
Œp. Franciszek Kap³on ¿. Helena
Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Barbara £opata
Œp. Janina Brañka
Œp. Alicja Pocarovska
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Franciszek Kowalski

Œp. Rodzina Matterów
Œp. Rozalia Strojek - 26 r. œm.
Œp. W³adys³aw Ry³ko - 11 r. œm.
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Augustyn Kaliñski
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Œp. Eugeniusz Owcarz
Czwartek 06 wrzeœnia
6.00 Œp. Barbara £opata
6.45
7.30 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Józef Gluza
12.00 Œp. zmarli z rodziny Wronów
18.00 O Bo¿e b³og. dla Jolanty i Dariusza
w 20 r. œlubu
Œp. Jan Szwed
Pi¹tek 07 wrzeœnia
6.00 Œp. Barbara £opata
6.45 Œp. Józef Gluza
7.30 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja, dusze
czyœæcowe i zmarli ksiê¿a
Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu od
Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego
12.00 Œp. Regina Berek
18.00 Œp. W³adys³aw Dêbski
O b³og. Bo¿e dla Piotra Ko³odziejczyka
w 18 r. urodzin
Sobota 08 wrzeœnia
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla rodziców
Teresy i Vincenzo
6.45 Tadeusz K³aput, Michalina i rodzice
7.30 Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Ludwik i Ewa Witek, Boles³aw syn
12.00 Œp. Izabela i Józef Cienkusz
18.00 Œp. Barbara £opata
Œp. Józef Odrzywolski
Niedziela 09 wrzeœnia
6.00 Œp. Jan, Stefania Byrski z dzieæmi i wnukami
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków
¿ywego ró¿añca i ich rodzin od 7 Ró¿y
Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
9.00 Œp. Stanis³aw Malec - 8 r. œm.
9.00 Roków: O b³og. Bo¿e dla Marii i Tomasza
10.30 Za Parafian
12.00 Œp. Maria ¯ak
13.15 Roczki
18.00 Œp. Jerzy Kolasa
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myœlimy z wdziêcznoœci¹ o ludziach,
którzy nie szczêdzili swojego zdrowia i ¿ycia dla ratowania Ojczyzny.
Ich bohaterstwo wyp³ywaj¹ce z mi³oœci do polskiego domu pozwala
nam z nadziej¹ i optymizmem patrzeæ w przysz³oœæ. Skoro bowiem
tylu Polaków staæ by³o na tak heroiczne postawy, to mamy wymowny
dowód na to, ¿e idea³y mog¹ znaleŸæ swoje odzwierciedlenie w rzeczywistoœci.
Kolejne rocznice wybuchu II wojny œwiatowej nie powinny byæ postrzegane jedynie jako wspomnienie
minionych wydarzeñ, ale raczej pochylenie siê z szacunkiem nad œwiadectwem weteranów obchodz¹cych
1 wrzeœnia swój dzieñ. To nie anonimowe si³y zbrojne, ale konkretni
ludzie musieli w tamtym wojennym
czasie podejmowaæ dramatyczne
wybory. Gdy w grê wchodzi walka
o ¿ycie i godnoœæ potrzeba zdecy-

dowania i wra¿liwoœci, odwagi i rozs¹dku, walecznoœci i mi³oœci.
Jak pogodziæ ze sob¹ te antypody
postaw i wartoœci, wiedz¹ tylko ci,
którzy stanêli przed tym niezwykle
trudnym egzaminem. Dziœ z ca³¹
moc¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e zdali go
celuj¹co zas³uguj¹c na miano wielkich bohaterów naszej Ojczyzny.
W dobie erozji wartoœci siêgajmy
do biografii wspania³ych patriotów,
których nie brakuje równie¿ na wadowickiej ziemi. Przechowujmy
w pamiêci i przekazujmy ludziom
m³odym w naszych szko³ach prawdziw¹ polsk¹ historiê walki naszych
ojców i matek o wolnoœæ Polski. Otaczajmy czci¹ poleg³ych i tych, którzy nadal mog¹ zaœwiadczyæ o ofiarnej mi³oœci do Ojczyzny. Odwiedzajmy ich groby, zapalajmy znicze,
a przede wszystkim w duchu wdziêcznoœci ofiarujmy im nasz¹ modlitwê.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

22. Niedziela Zwyk³a - 02 wrzeœnia 2012
1. Dziœ o godz. 17.15 Wieczór Papieski z msz¹ œw. o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a Jana
Paw³a II, który poprowadz¹ uczestnicy XXVII pieszej wadowickiej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê.
2. Z woli ks. kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza zwolnieni zostali z obowi¹zków wikariuszy w naszej parafii: ks. Kufel Grzegorz mianowany
proboszczem parafii Bañska Ni¿na,
ks. Poznañski Marek mianowany
wikariuszem parafii Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza
w Skawinie, ks. Szel¹g Wojciech

mianowany wikariuszem parafii Dobczyce, ks. Œcibor Maciej mianowany wikariuszem parafii Mi³osierdzia
Bo¿ego w Che³mku. Dziêkujemy za
owocn¹ pracê w naszej parafii ¿ycz¹c
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa w pracy
duszpasterskiej na nowych placówkach. Natomiast w dzisiejsz¹ niedzielê obejmuj¹ pracê duszpastersk¹
w naszej parafii ksiê¿a: ks. Adam Garlacz, ks. Janusz Korbel, ks. Piotr Sobala, ks. Stefan Trojan. Niech Jezus
Chrystus – Wieczny Kap³an ma
w specjalnej opiece nowoprzyby³ych
kap³anów.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

3. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele i œwiêta, prosimy m³odzie¿ na
Mszê Œw. o godz. 9.00, a dzieci ze
szko³y podstawowej na godz. 12.00.
4. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿,
aby w tym tygodniu przyst¹pi³a do
spowiedzi i Komunii Œw. na rozpoczêcie roku szkolnego. Zw³aszcza
prosimy, aby skorzystali z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek. W tym
dniu bêdzie spowiada³a wiêksza iloœæ
kap³anów od godz. 6.00 do 12.30,
oraz od godz. 15.30 do 18.00. Msza
œw. dla dzieci bêdzie o godz. 16.30.
W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna. W tym dniu na Placu
Solidarnoœci odbêdzie siê Œwiatowy
Dzieñ Solidarnoœci z Osobami Choruj¹cymi Psychicznie. Szczegó³y na
afiszach w gablocie parafialnej.
5. W przysz³¹ niedzielê serdecznie
zapraszamy do udzia³u w XX Pielgrzymce Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt
10 z³. W naszej bazylice bêdziemy
w tym dniu po ka¿dej mszy œw.
udzielaæ zebranym rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa. Prosimy
o obecnoœæ ca³ymi rodzinami na poszczególnych mszach œw.
6. W naszej parafii dzia³aj¹ grupy
duszpasterskie. Zachêcamy dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych do w³¹czenia
siê w pracê formacyjn¹ w wybranej
z nastêpuj¹cych grup: ¯ywy Ró¿aniec, oaza dzieci i m³odzie¿y, grupa S³u¿by Liturgicznej – ministrantów i lektorów, grupa misyjna,
Wspólnota Wiara i Œwiat³o – opiekuj¹ca siê dzieæmi niepe³nospraw-

nymi, Parafialny Klub Sportowy
„Karol”, Akcja Katolicka, Grupa
modlitwy œw. Ojca Pio, Szko³a Modlitwy b³. Jana Paw³a II.
7. Zapraszamy parafian na dekanalne, modlitewne czuwanie przed obrazem Matki Bo¿ej na Jasnej Górze, które odbêdzie siê z 14 na 15 wrzeœnia.
Wyjazd w pi¹tek o godz. 17.00, a powrót po zakoñczonej uroczystej mszy œw.
ok. godz. 2.00 w nocy. Koszt przejazdu
35 z³. Prosimy o zabranie krzese³ek.
8. Na 2-dniow¹ pielgrzymkê do Lichenia przez Poznañ pojedziemy 22 i 23
wrzeœnia. Wyjazd w sobotê o godz. 6.00.
Koszt przejazdu z noclegiem 160 z³.
9. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy KAROL zaprasza na treningi pi³ki no¿nej dzieci i m³odzie¿ w wieku
6-18 lat. Informacje na plakatach na
domu katolickim oraz na stronie internetowej www.pukskarol.pl.
10. 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. Ponadto informujemy, ¿e
zapisy na pielgrzymki, zamawianie
mszy œw. mo¿na dokonaæ codziennie
z wyj¹tkiem poniedzia³ków i niedziel,
od godz. 10.00 do 14.00.
11. Informujemy, ¿e od wrzeœnia nie
bêdzie w naszej parafii Dni Skupienia
dla narzeczonych. Kurs dla narzeczonych bêdzie siê odbywa³ w parafiach
Radocza i œw. Piotra w Wadowicach.
13. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Grzegorza
Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a, w sobotê – Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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„

Od oceanu do oceanu” w Wadowicach

Wspó³czesne, ekologiczne pr¹dy
s¹ bardzo zatroskane o przyrodê –
o faunê i florê. Bij¹ na alarm, broni¹c roœlinki, owady lub zwierzêta.
Przy ogromnej trosce o piêkno
przyrody – nie przyk³adaj¹ wielkiej
wagi do ochrony cz³owieka. Nowoczesna myœl wielki wysi³ek w³o¿y³a, ¿eby utrudniæ poczêcie dziecka,
a tak¿e u³atwiæ zniszczenie poczêtego cz³owieka.
B³og. Jan Pawe³ II czêsto w nauczaniu ukazywa³ wzmagaj¹c¹ siê
wojnê pomiêdzy cywilizacj¹ ¿ycia
i œmierci. Trwa zaciêty pojedynek
pomiêdzy obroñcami ¿ycia ludzkiego, od jego poczêcia, a adwokatami ³atwego szczêœcia skazuj¹cego na œmieræ cz³owieka, który
jest ciê¿arem.
Obroñcy ¿ycia z 23. europejskich
krajów, wœród których znajduje siê
polska para ma³¿eñska PP. Kowalewskich – w styczniu tego roku
podjê³a inicjatywê, ¿eby poprosiæ
OO. Paulinów z Jasnej Góry o kopiê Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Obraz jasnogórski czczony jest nie tylko przez katolików, ale
tak¿e przez prawos³awnych. Od 14
czerwca tego roku rozpoczê³a siê we
W³adywostoku tzw. peregrynacja
w obronie ¿ycia, która ma siê sfinalizowaæ w przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia w Fatimie. Jest to wielkie
wo³anie do Boga i ludzi w obronie
¿ycia ludzkiego nosz¹ce nazwê „Od
oceanu do oceanu”. Ma to byæ do-

nios³y krzyk SOS do wspó³czesnej
Europy: „Ratujcie cz³owieka od jego
pocz¹tku a¿ do naturalnej œmierci”.
Nasz parafia, tak bardzo zwi¹zana
z Ojcem Œwiêtym b³og. Janem Paw³em II zosta³a wybrana na stacjê na
trasie wêdrówki. Dzieñ 25 sierpnia
sta³ siê dla mnie czasem niebywa³ego zdumienia granicz¹cego z dotkniêciem cudu. Co siê okaza³o? Czego by³em œwiadkiem? Ta peregrynacja nie by³a u nas specjalnie nag³aœniana. Przygotowanie na to spotkanie by³o doœæ skromne. Tymczasem
w sobotê 25 sierpnia, przed po³udniem, na rynek wadowicki przyjecha³o prawie tysi¹c motocyklistów.
Z wielkim zainteresowaniem patrzy³em na tych jeŸdŸców apokaliptycznych. Wiele motocykli by³o wysokiej
klasy. Mówiono mi, ¿e takie kosztuj¹
nawet 120 tys. z³. Wielu podró¿uj¹cych ubranych jest bardzo egzotycznie. To w wiêkszoœci m³odzi ludzie.
Na placu Jana Paw³a II wielki rozgardiasz. Na co dzieñ rynek robi wra¿enie pustyni – tym razem têtni ogromnym ¿yciem. Motocykliœci skrzyknêli
siê na ten dzieñ, aby odbyæ IV Pielgrzymkê z Wadowic do Kalwarii. Na
rynku wadowickim zgrupowanie, a w
Kalwarii msza œw. Przybyli z ró¿nych
stron Polski. Organizatorzy motocyklowej pielgrzymki nie brali pod uwagê spotkania z T¹, która ma ratowaæ
¿ycie. Tymczasem przed godz. 12.00
uroczyœcie na nasz rynek wje¿d¿a na
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(ci¹g dalszy na str. 7)

