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1997 roku w Legnicy.
Rok póŸniej koœció³
Wniebowziêcia NMP
otrzyma³ godnoœæ bazyliki mniejszej.
We wnêtrzu bazyliki zachwyca
ka¿dy element barokowego wyposa¿enia. Z boku œwi¹tyni stoi kaplica pe³ni¹ca rolê Mauzoleum Piastów Œwidnickich. Znajduj¹ siê
w nim grobowce Bolka I, Bolka II,
Bolka III. Bogato dekorowany freskami strop pozwala na przeœledzenie historii cystersów.
Jedziemy do Dolnoœl¹skiego Jeruzalem – ta nazwa najlepiej oddaje
charakter miejscowoœci u stóp Gór
Sto³owych. W samym sercu Wambierzyc wznosi siê monumentalna
bazylika – Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej Rodzin, do której od
ponad 800 lat nieprzerwanie przybywaj¹ pielgrzymi. Œwi¹tyniê otacza
jedna z najwiêkszych i najwspanialszych w Europie Kalwarii. Blisko 80
kaplic porozrzucano po wzgórzach
o biblijnych nazwach Synaj, Tabor,
Syjon i Horeb oraz w zau³kach miasteczka, które na wzór Jerozolimy –
zamyka 17 bram.
Po zakwaterowaniu i odpoczynku
udajemy siê do barkowej bazyliki.
Do wnêtrza prowadz¹ monumentalne schody. Ka¿dy z 57 stopni ma

symboliczne znaczenie:
33 oznaczaj¹ wiek
ukrzy¿owanego Chrystusa, 15 – wiek Maryi
w chwili poczêcia Jezusa, 9 chóry anielskie. Uczestniczymy we mszy œw. przed najwiêkszym
skarbem okaza³ej œwi¹tyni, ma³¹ ledwie 28-centymetrow¹, cudown¹ figurk¹ Matki Bo¿ej. Przedstawia Maryjê, która na prawej rêce trzyma
Dzieci¹tko, a w lewej owoc granatu
symbolizuj¹cy ludzkoœæ. Jezus
praw¹ d³oni¹ b³ogos³awi, w lewej
trzyma go³¹bka – symbol pokoju.
Figurkê wyrzeŸbiono w lipowym
drewnie ok. 1380r.
Padaj¹cy deszcz uniemo¿liwi³ nam
ogl¹danie iluminacji œwietlnej bazyliki. Jej fasadê oœwietla 1390 ¿arówek. Taka iluminacja upamiêtnia cudowne wydarzenia z 30 maja 1679
roku, kiedy koœció³ otoczy³ ³ukiem
nieziemski blask, który utrzymywa³
siê do póŸnych godzin wieczornych.
W Wambierzycach kamiennymi
schodami weszliœmy na wzgórze
Kalwaria, gdzie wznosz¹ siê stacje
Mêki Pañskiej. Ogl¹daliœmy te¿ ruchom¹ szopkê z 800 figurkami,
w tym 300 poruszanymi przez mechanizm zegara wagowego. Ka¿dy mia³
czas, by przed ¹ figurkê Matki Bo¿ej
Królowej Rodzin modliæ siê w intencjach, z którymi pielgrzymuje. cdn
Maria Zadora
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
23. Niedziela Zwyk³a

Dziêkujê i proszê przez wstawiennictwo b³. Jana Paw³a II
Dziêkujê Ci Ojcze, bo wiem, ¿e modlisz siê za mnie i we mnie wierzysz.
Proszê Ciê Janie Pawle II o opiekê nad moj¹ córk¹. Aby Duch œw. zagoœci³ w jej
sercu i umyœle. Proszê wzmacniaj mnie, abym s³owami i postaw¹ pomog³a jej wróciæ do Koœcio³a. Aby Twoje przewodnictwo czyni³o moje postêpowanie m¹drym
i w³aœciwym dla pokierowania drog¹ mojej córki.

Krystyna

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

PROROKA IZAJASZA
Iz 35, 4-7a
Przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych
siê otworz¹

TEGO JAKUBA APOSTO£A
Jk 2, 1-5

Bóg wybra³ ubogich

Jezus g³osi³ Ewangeliê o królestwie i leczy³ wszelkie
choroby wœród ludu.

EWANGELIA: Mk 7, 1-37

Uzdrowienie g³uchoniemego

Jezus opuœci³ okolice Tyru i przez Sydon przyszed³ nad Jezioro Galilejskie,
przemierzaj¹c posiad³oœci Dekapolu.
Przyprowadzili Mu g³uchoniemego
i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na niego rêkê.
On wzi¹³ go na bok osobno od t³umu,
w³o¿y³ palce w jego uszy i œlin¹ dotkn¹³
mu jêzyka, a spojrzawszy w niebo,
westchn¹³ i rzek³ do niego: «Effatha»,

to znaczy: «Otwórz siê». Zaraz
otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê
rozwi¹za³y i móg³ prawid³owo mówiæ.
Jezus przykaza³ im, ¿eby nikomu nie
mówili. Lecz im bardziej przykazywa³,
tym gorliwiej to rozg³aszali. I pe³ni zdumienia mówili: «Dobrze uczyni³ wszystko. Nawet g³uchym s³uch przywraca
i niemym mowê». Oto s³owo Pañskie

Maj¹ oczy, a nie widz¹, maj¹ uszy, a nie s³ysz¹”

„

W Biblii czêsto jest mowa o tym, ¿e
cz³owiek bywa g³uchy lub œlepy nawet kiedy ma zdrowe oczy i uszy. Biblia mówi, ¿e tak naprawdê s³yszymy
drugiego cz³owieka lub Pana Boga,
gdy s³yszymy Go sercem. Same uszy
nie wystarcz¹. „Maj¹ oczy, a nie
widz¹, maj¹ uszy, a nie s³ysz¹” – mówi
Pan Jezus w Ewangelii.
W niektórych domach mama lub tata
musz¹ powtórzyæ „coœ” kilka razy,
aby to „coœ” dosz³o do uszu dziecka.
„Wy³¹cz telewizor”, „odejdŸ od komputera”. „posprz¹taj w pokoju” itp.
Czasem wydaje siê, ¿e takie s³owa gin¹
gdzieœ w powietrzu pomiêdzy rodzicami, dziadkami, a dzieckiem. Z dru- -2-

giej strony s¹ dzieci, które wystarczy ¿e spojrz¹ na swoich rodziców
i nawet bez s³ów wiedz¹, o co rodzice prosz¹ w danej chwili. Równie¿ wychowawcy czy nauczyciele
w klasach musz¹ powtórzyæ „coœ”
kilka razy, aby to „coœ” dotar³o do
nieuwa¿nego ucznia.
Wiemy, ¿e s³owa nie znikaj¹ w powietrzu. Bardzo czêsto wpadaj¹ do
ucha, do g³owy, ale nie do serca.
Doroœli tak¿e nie s³ysz¹ pewnych
s³ów, dlatego cud uzdrowienia g³uchoniemego opisany w dzisiejszej
Ewangelii jest symboliczny. Przypomina o koniecznoœci otwierania
siê na rzeczywistoœæ, na œwiat, na

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Nowinê po raz pierwszy, czy w tych
które potrzebuj¹ nowej ewangelizacji przywo¿¹ swoich parafian do
miejsca, z którego wyszed³ Ten, który dotar³ na krañce œwiata.
Jednak niektóre odwiedziny szczególnie zapadaj¹ w serce, gdy¿
œwiadcz¹ o tym z jak wielk¹ wiar¹
przybywaj¹ tutaj pielgrzymi. Dla wielu osób wyj¹tkowo wzruszaj¹ce jest
spotkanie z ko³ysk¹ symbolizuj¹c¹
miejsce urodzenia Ojca Œwiêtego. To
miejsce wzmaga pragnienie oddania
czci temu Wielkiemu Œwiêtemu i czasami przypomina Grotê Narodzenia
Pana Jezusa, zw³aszcza dla pielgrzymów z takich krajów jak Filipiny. Inni
postrzegaj¹ to miejsce jako takie
gdzie b³. Jan Pawe³ szczególnie wys³uchuje próœb o upragnione potom-

stwo. Tutaj te¿ niezwykle mocno
brzmi¹ s³owa Ojca Œwiêtego wypowiedziane w 1999 roku „…tu wszystko siê zaczê³o…”
Obrazek od I Komunii Œw., szkaplerz, ró¿aniec to wszystko takie zwyczajne. a jednak to osoba b³. Jana
Paw³a II czyni te rzeczy niezwyk³ymi przez swoj¹ wielk¹ mi³oœæ do
Matki Bo¿ej i niezachwian¹ wiernoœæ
w spe³nianiu tych prostych, a jak¿e
g³êbokich praktyk. A kiedy uœwiadomimy sobie, ¿e ma³y Loluœ przyszed³
na œwiat podczas majówki w pobliskim Koœciele, to nie mamy ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e Matka Bo¿a otacza³a Go
sw¹ Macierzyñsk¹ opiek¹ od pierwszych chwil ¿ycia i z pewnoœci¹ tak¿e dzisiaj wys³uchuje wszystkich
próœb zanoszonych tutaj przez Jego
wstawiennictwo.
S. Benedykta Mazur nazaretanka

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Dolnego Œl¹ska cz.I
W dniach 21 i 22 lipca odby³a siê
dawno oczekiwana pielgrzymka do
Sanktuariów Maryjnych Dolnego
Œl¹ska. Pierwszym miejscem pielgrzymowania by³ Krzeszów, wieœ
po³o¿ona wœród ³agodnych Gór Kamiennych. Nad wiejskimi domami
góruje potê¿na bry³a cysterskiego
opactwa. Wspania³y zespó³ klasztorny z XVII w aspiruje do miana per³y
europejskiego baroku i wpisu na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. W jego murach niepodzielnie
króluje Matka Bo¿a £askawa.
Udajemy siê najpierw do koœcio³a
pw œw. Józefa, gdzie podziwiamy
wspania³e freski namalowane przez -7-

mistrza œl¹skiego baroku Micha³a
Willimanna. Cykl malowide³ sk³ada
siê z 50 scen, z których g³ówne przedstawiaj¹ smutki i radoœci œw. Józefa.
Ca³oœæ jest od kilku lat odnawiana
i prezentuje siê niezwykle okazale.
W g³ównym koœciele, nad którym górujê dwie 71-metrowe wie¿e znajduje siê cudowna ikona. Namalowana
na modrzewiowej desce Madonna
z Dzieci¹tkiem przypomina ikony bizantyjskie. Pochodzi z XIII wieku
i jest najstarszym obrazem maryjnym
w Polsce. Jan Pawe³ II ukoronowa³
Krzeszowsk¹ Madonnê 2 czerwca
(ci¹g dalszy na str. 8)

Œp. Janina Pi¹tek - 4 r. œm.
Œp. Barbara £opata
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Jan Tla³ka
Poniedzia³ek 10 wrzeœnia
Œp. Franciszek Kowalski
00
6. Œp. Teresa Mikucka z rodzin¹,
Œp. Eugeniusz Owcarz
Krystyna Nicieja
Czwartek 13 wrzeœnia
45
6.
O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny
6.00 Œp. Roman Piesko
Krzystyn
6.45 Œp. Kazimierz Krajewski
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla uczestników
7.30 O b³og. Bo¿e dla rodziny Finyus
nabo¿eñstw majowych z ul. Podstawie
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
oraz za zmar³ych uczestników tych nabo¿eñstw
12.00 Œp. Józef Gluza
8.00 Œp. Stanis³aw Banaszewski,
18.00 Œp. Helena Smolec
szwagierka Zofia
Œp. Marcin Ramuciñski - 2 r. œm.
12.00 Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Kazimierz Ramuciñski
18.00 Œp. Marian i Maria
Pi¹tek 14 wrzeœnia
Œp. Józef Gluza
6.00 Œp. Józef Gluza
Wtorek 11 wrzeœnia
6.45 O b³og. Bo¿e dla rodziny Galiñskich
6.00 Œp. Franciszek K³aput
7.30 Œp. Kazimierz Krajewski
6.45 Œp. Alicja Pocarovska
8.00 Œp. Jan i Stanis³aw Oboza
7.30 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
00
12.
Œp. Jerzy Kolasa
8.00 Œp. Józef Gluza
00
18.
Œp. Józef Hajnosz
12.00 Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Anna Kurowska
18.00 Œp. Bronis³aw S³odowski - 1 r. œm.
Sobota 15 wrzeœnia
Œp. Wac³aw Lehn
6.00 Œp. Alicja Pocarovska
Œroda 12 wrzeœnia
6.45 Œp. Maria, Antoni P³onka
6.00 O b³. Bo¿e i zdrowie dla Francesco
7.30 Œp. Józef Gluza
6.45 Œp. Anna Kurowska
8.00 Œp. Jerzy Kolasa
7.30 Œp. Józef Gluza
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e, opiekê Matki Najœw.
8.00 Œp. Alicja Pocarovska
dla Danuty i Jana Michna
12.00 Œp. Jan Gêbczyk - 3 r. œm.
18.00 Œp. Ryszard Kanik - r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Œp. Tadeusz Zematy
Za zmar³ych:
Niedziela 16 wrzeœnia
Œp. Jan Szwed
6.00 Œp. Józef Gluza
Œp. Kazimierz Krajewski
7.30 Œp. Stanis³aw Sikora i jego rodzice
Œp. Jadwiga Kowalczyk
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla
Sp. Marianna i Stanis³awa Kazimierczak
ks. Solenizanta Stanis³awa Jaœkowca
Œp. Stanis³awa Bartocha
9.00 Œp. W³adys³aw Kulka, ¿ona Maria
Œp. Krzysztof Kwarciak
9.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik
10.30 Œp. Daniela Œwierczek
Œp. El¿bieta Szczerbowska - 1 r. œm.
12.00 Za Parafian
Œp. Józef, Marianna Grabarczyk - 2 r. œm.
13.15 Chrzty
Œp. Monika Kurcbuch, £ukasz - 3 r. œm.
18.00 Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Jerzy Kolasa

Intencje mszalne:

Podziêkowanie
Dnia 26 sierpnia br w przykoœcielnej zbiórce na pomoc na zakup przyborów
szkolnych dla dzieci z biednych rodzin zebrano 3.441,28 z³. Wszystkim Ofiarodawcom za z³o¿one ofiary sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
-6-

Zespó³ Charytatywny

ludzi. Mo¿na czytaæ mowê przyrody, wody i s³oñca, drzew i gór jak to
mia³o miejsce podczas minionych
urlopów czy wakacji. Mo¿na czytaæ
mowê przedmiotów. Przewrócony
kosz z rozrzuconymi œmieciami
mówi o tym, ze przechodzi³ t¹ drog¹
cz³owiek prymitywny, niewychowany, a posprz¹tana np. klasa czy pokój w domu jest œwiadectwem do-

brego wychowania i kultury. Jest obrazem tego, który tam przebywa.
Dzisiejsza Ewangelia zachêca nas
do otwarcia oczu, uszu i zobaczenia
Jezusa ukrytego w Komunii œw.
A gdy Go ju¿ zobaczymy i us³yszymy przyjmujemy Go do wnêtrza naszego serca. Bo dopiero wtedy widzimy Go naprawdê.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

23. Niedziela Zwyk³a - 09 wrzeœnia 2012
1. Dzisiaj po mszach œw. udzielamy rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa.
2. Z okazji Œwiêta Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego w nadchodz¹cym
tygodniu przed o³tarzem bêdzie
ustawiony znak Krzy¿a Œwiêtego.
Bêdzie on wzywa³ do spo³ecznego
pojednania.
3. Od 16 do 22 wrzeœnia przypadaj¹ kwartalne dni modlitw za
dzieci, m³odzie¿ i wychowawców.
Jest to Tydz ie ñ Wyc how an ia
w Polsce pod has³em: „Wychowywaæ...ale jak? Wychowywaæ do
pe³ni cz³owieczeñstwa”.
4. 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.
5. Spotkanie Grupy Modlitwy
œw. o. Pio w sobotê 15 wrzeœnia
o godz. 10.00.
6. Do £agiewnik i Mogi³y pielgrzymujemy w pi¹tek 21 wrzeœnia. Wy- -3-

jazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu
17.00, natomiast do Lewoczy
w czwartek 11 paŸdziernika. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 60 z³.
7. W przysz³¹ niedzielê przy koœciele bêdzie zbiórka na wsparcie finansowe 2 chorych dzieci ze Skawiny. Konieczna jest operacja i d³ugotrwa³a rehabilitacja w zwi¹zku
z utrat¹ w wypadku czterech palców
prawej d³oni.
8. Na 2-dniow¹ pielgrzymkê do
Lichenia przez Poznañ pojedziemy
29 i 30 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 od 6 do 18 lat. Informacje
na plakatach na domu katolickim
oraz na stronie internetowej.
10. Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a,
w pi¹tek – Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w sobotê – wspomnienie Najœw. Maryi Panny Bolesnej.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Nasz Senior
Utworzy³a siê tradycja, ¿e w du¿ym
zespole ksiê¿y wikariuszy – kap³an,
który najd³u¿ej jest na parafii jest
koordynatorem ich pracy. Ksiê¿a
nazywaj¹ go seniorem. Najczêœciej
jest on poœrednikiem miêdzy proboszczem, a wikariuszami. Przez
ostatnie dwa lata, po odejœciu do parafii Kurdwanów ks. Krzysztofa
G³ówki – seniorem by³ ks. Maciej
Œcibor. Urodzi³ siê w 1970 roku
w Dobczycach. Wyœwiêcony na kap³ana by³ w 1996 roku. Do naszej parafii przyby³ w sierpniu 2006 roku.
Kiedy zosta³ skierowany do naszej
parafii œwieccy przewodnicy pieszej
pielgrzymki czêstochowskiej bardzo optowali, by odpowiedzialny za
tê pielgrzymkê, po ks. Janie Jarco
zosta³ ks. Krzysztof. On z nimi pielgrzymowa³. Przedstawia³em wtedy
grupie opiekuñczej, ¿e w miejsce
ks. Jarco przychodzi ks. Maciej.
Niech on przejmie jego funkcjê.
Bêdzie katechizowa³ m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego, a tak¿e
bêdzie odpowiedzialny za oazê m³odzie¿ow¹, jak równie¿ za oazê rodzin. Nie bardzo podoba³o im siê
powierzenie przewodnictwa grupy
pielgrzymkowej ks. Maciejowi. Czy
sobie da radê?
Ju¿ wkrótce przekonali siê, ¿e
ks. Maciej to kap³an konkretny, odpowiedzialny i samodzielny. Œwietnie sobie radzi³ z powierzonymi zadaniami. Bardzo dba³ o katechizacjê
m³odzie¿y. By³ niezast¹piony w pro-4-

wadzeniu corocznych rekolekcji dla
maturzystów, a tak¿e pragn¹³, by dla
m³odzie¿y by³y rekolekcje wielkanocne. Nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z Odpowiedzialnymi za pielgrzymkê wadowick¹ na Jasn¹ Górê oraz Kalwariê, a tak¿e do Rzymu. Nie szczêdzi³
czasu, ¿eby odwiedzaæ na œwiêta tych,
którzy na drodze pielgrzymiej do Czêstochowy przyjmuj¹ na noclegi grupy wadowiczan. Stara³ siê by rokrocznie by³ dla nich „op³atek”. By³ tak¿e
œwietny w prowadzeniu corocznej
wrzeœniowej pielgrzymki do Rzymu.
W katechizacji by³ bardzo sumienny. Nie umia³ stosowaæ w ¿yciu tzw.
„L4”. By³ solidnym opiekunem Parafialnego Klubu Sportowego „Karol”. Bardzo o niego dba³. Mia³ dobry kontakt z jego opiekunami. Trudny problem organizowania m³odzie¿y i ma³¿eñstw w oazê stara³ siê sumiennie rozwijaæ. Nigdy nie zwalnia³
siê z tego obowi¹zku, choæ ono zbyt
efektowne nie by³o. Schola m³odzie¿owa, dziêki jego pracy, by³a radoœci¹ ca³ego koœcio³a.
Podziwia³em jego oddanie m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Jako wikariusz
w Czarnym Dunajcu podj¹³ siê tej pracy i choæ przez ks. Kardyna³a by³ przenoszony do innych parafii, to jednak
wci¹¿ muminków z Czarnego Dunajca nie opuszcza³. By³ z nimi. W sposób odpowiedzialny dba³ o przygotowanie m³odych do sakramentu Bierzmowania. Uwa¿a³ za swój œwiêty obowi¹zek, aby m³odzie¿ jemu powierzon¹ jak najlepiej przygotowaæ do
tego sakramentu.

Obserwowa³em jego solidnoœæ
w wyznaczonych dy¿urach w konfesjonale. On zawsze tam czuwa³.
Uznawa³, ¿e kap³an powinien czekaæ na penitentów, a nie na odwrót. Jestem przekonany, ¿e miêdzy innymi gorliwoœæ ksiêdza mierzy siê jego umi³owaniem konfesjona³u. Z tej pracy ks. Maciej wywi¹zywa³ siê skrupulatnie. Móg³-

bym jeszcze wymieniaæ inne zalety postawy kap³añskiej ks. Macieja, ale niech te kilka zdañ serdecznej wdziêcznoœci wystarcz¹.
Skierowany zosta³ do parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Che³mku. Niech
Jezus Mi³osierny wynagradza g³êbok¹ mi³oœæ i ¿yw¹ wiarê ks. Macieja
Œcibora.
ks. Infu³at

Musisz stan¹æ i patrzeæ coraz g³êbiej i g³êbiej…
Dotychczas Wadowice by³y dla
mnie miejscem, do którego zabiera³am zwykle naszych goœci, czêsto
z zagranicy, a teraz przypad³o mi
w udziale witaæ tych, którzy przyje¿d¿aj¹ do Wadowic, aby w jakiœ
sposób poczuæ siê bli¿ej b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Chocia¿ to
mój pierwszy rok pracy w Muzeum
Domu Rodzinnym Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, to codzienne spotkania z tysi¹cami pielgrzymów sprawiaj¹, ¿e czujê siê bardzo ubogacona t¹ prac¹.
Wielu z przybywaj¹cych tutaj pokonuje tysi¹ce kilometrów, aby z najdalszych zak¹tków œwiata dotrzeæ
do miejsca urodzenia naszego Wielkiego Rodaka i jak mówi¹, przybywaj¹ z rewizyt¹, gdy¿ Ojciec Œwiêty
ju¿ wczeœniej odwiedzi³ ich kraj. Inni
przychodz¹ z têsknoty za spotkaniem z Janem Paw³em II skoro ju¿
nie mo¿na siê Go dotkn¹æ w Rzymie, na pielgrzymkach, ani Œwiatowych Dniach M³odzie¿y. Rodzice
i dziadkowie przywo¿¹ swoje pociechy maj¹c nadziejê, ¿e miejsce dzieciñstwa i m³odoœci Karola Wojty³y
-5przemówi do ich dusz.

Szczególne oblê¿enie prze¿ywa³o
Muzeum w miesi¹cu maju kiedy to
dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzinami przybywaj¹ do miejsca
Chrztu Œw. I Komunii Œw. b³. Jana
Paw³a II. W tym roku wyj¹tkowo
wzruszaj¹ce by³y pytania dzieci
o dziewczêce buciki, w których Karol musia³ iœæ do I Komunii Œw., o których s³ysza³y podczas ubieg³orocznych rorat.
Szko³y nazwane imieniem b³. Jana
Paw³a II z ca³ego œwiata wpatruj¹ siê
tutaj w swojego Patrona nie tylko jako
zdolnego i pilnego ucznia, ale i chêtnie pomagaj¹cego s³abszym kolegom
w nauce, dobrego sportowca, aktora,
ministranta oraz aktywnie zaanga¿owanego w dzia³alnoœæ spo³eczn¹.
Wielu Polaków mieszkaj¹cych poza
granicami naszego kraju przywozi
tutaj cz³onków swoich rodzin i znajomych, aby z dum¹ opowiedzieæ
o swoich niezapomnianych spotkaniach z tym niezwyk³ym cz³owiekiem. Ksiê¿a pracuj¹cy na misjach,
czy to w krajach gdzie g³osi siê Dobr¹
(ci¹g dalszy na str. 7)

