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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
25. Niedziela Zwyk³a

Maria Zadora

Od kilku ju¿ lat w okreœlonym dniu na rogach ulic zbieraj¹ siê grupy ludzi, by

odmówiæ Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. W tym roku wyznaczono na tê modli-

twê  pi¹tek 28 wrzeœnia godz. 15.00. Serdecznie zapraszam w tym dniu wszystkich

czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego na Koronkê – tym razem jeszcze w kaplicy Matki

Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na modlitwê. Bêdzie to wadowickie w³¹czenie w akcjê

Koronka na ulicach œwiata. Ks. Infu³at

Zaproszenie

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Altott ing, Mariazell).
W g³ównej czêœci kapli-
cy Ojciec Œwiêty zosta³
przedstawiony w oto-
czeniu œwiêtych pol-
skich, których podniós³

do godnoœci œwiêtoœci.
Kolejnym miejscem nawiedzenia

jest kaplica kap³añska zbudowana
na wzór Krypty Leonarda na Wawe-
lu. W niej znajduje siê marmurowa
p³yta przywieziona z grobu b³. Jana
Paw³a II z Watykanu, a na niej reli-
kwie B³ogos³awionego, które uca³o-
wujemy. Tutaj te¿ odmawiamy Ko-
ronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
W dolnej czêœci powstaje nowa ka-
plica – Matki Boskiej Czêstochow-
skiej, LudŸmierskiej. Z Centrum je-
dziemy do Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia, które 17 sierpnia obcho-

dzi³o jubileusz 10-lecia
zawierzenia œwiata Bo¿e-
mu Mi³osierdziu i konse-
kracji Bazyliki Bo¿ego
Mi³osierdzia. Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II 17 sierpnia 2012
roku powiedzia³ : „Cieszê siê, ¿e po-
wsta³a ta piêkna œwi¹tynia poœwiêco-
na Mi³osierdziu Bo¿emu. Wszystkim
pielgrzymom, którzy tu przybywaj¹
i przybywaæ bêd¹, niech Mi³osierny
Bóg obficie b³ogos³awi”.

Do tradycji naszego pielgrzymo-
wania nale¿y wspólna adoracja
w Wieczystej kaplicy Najœwiêtszego
Sakramentu, któr¹ prowadzi ks. inf.
Jakub Gil. PóŸniej jest czas na indy-
widualn¹ modlitwê.

Na godz. 17.00 wracamy do Cen-
trum, aby uczestniczyæ we mszy œw.
odprawianej przez Ksiê¿y Salezjanów.

Po mszy œw. odmawiamy Litaniê
do b³. Jana Paw³a II.

Podziêkowanie

W imieniu w³asnym oraz Rodzi-

ców chcielibyœmy serdecznie po-

dziêkowaæ za okazan¹ nam pomoc

w jak¿e trudnym dla nas momencie.

Jesteœmy wzruszeni Wasz¹ postaw¹

i wra¿liwoœci¹ na cudze nieszczêœcie.

Dziêki wam mamy szansê na powrót

do zdrowia i normalnego ¿ycia. Cie-

szymy sie, ¿e otaczaj¹ nas ludzie,

ktrzy gotowi s¹ nieœæ pomoc drugie-

mu cz³owiekowi.

Dziœ czynimy s³owa Jana Pawa³ II

swoimi: „Cz³owiek jest wielki nie przez

to, co ma, nie przez to kim jest, lecz

przez to czym dzieli sie z innymi”.

Justyna i Mateusz z Rodzicami
PS
W przykoœcielnej zbiórce zebrano
4.307 z³ i 10 euro. Bóg zap³aæ!
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S³owo na niedzielê

 Oto s³owo Pañskie

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊ-
TEGO JAKUBA  APOSTO£A

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI

EWANGELIA:  Mk 9, 30-37
Jeœli ktoœ chce byæ pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich

Jk 3, 16 - 4, 3Mdr 2, 12.17-20
�ród³em niepokojów jest nie³ad wewnêtrzny

Bóg wezwa³ nas przez Ewangeliê,
abyœmy dost¹pili chwa³y naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jeœli sprawiedliwy jest synem Bo¿ym, Bóg
ujmie siê za nim

Jezus i Jego uczniowie podró¿owali
przez Galileê, On jednak nie chcia³, ¿eby
kto wiedzia³ o tym. Poucza³ bowiem swo-
ich uczniów i mówi³ im: «Syn Cz³owie-
czy bêdzie wydany w rêce ludzi. Ci Go
zabij¹, lecz zabity po trzech dniach zmar-
twychwstanie». Oni jednak nie rozumie-
li tych s³ów, a bali siê Go pytaæ. Tak przy-
szli do Kafarnaum. Gdy by³ w domu, za-
pyta³ ich: «O czym to rozprawialiœcie
w drodze?». Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali siê miêdzy sob¹

o to, kto z nich jest najwiêkszy. On
usiad³, przywo³a³ Dwunastu i rzek³ do
nich: «Jeœli kto chce byæ pierwszym,
niech bêdzie ostatnim ze wszystkich
i s³ug¹ wszystkich».

Potem wzi¹³ dziecko; postawi³ je przed
nimi i obj¹wszy je ramionami, rzek³ do
nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzie-
ci w imiê moje, Mnie przyjmuje; a kto
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,
lecz Tego, który Mnie pos³a³».

dzi. Mam wielk¹ wiarê w nieustann¹
opiekê Jana Paw³a II. Jest zawsze bli-
sko i towarzyszy mi w codziennym
¿yciu. Tak jak za ka¿dym razem
¿egnaj¹c siê z Nim obiecujê „Ojcze
Œwiêty w przysz³ym roku znów do
Ciebie przyjadê!”.

Zwiedzamy Rzym, wszystkie naj-
wa¿niejsze miejsca w mieœcie.
Ogromne wra¿enie robi na nas mu-
zeum watykañskie, które zwiedzamy
ju¿ po raz trzeci, ka¿dorazowo za-
chwycaj¹c siê zgromadzonymi tutaj
arcydzie³ami. W ostatnim dniu poby-
tu w Sant Elia bierzemy udzia³ w uro-
czystoœciach odpustowych ku czci
Matki Bo¿ej Ad Rupers, Matki Bo-
¿ej Skalnej. Powitani przez miejsco-
wego ks. Biskupa uczestniczymy
w póŸnowieczornej procesji uliczka-
mi rozœwietlonego bajecznymi kolo-

rami miasteczka. Niestety burza
i ulewny deszcz zmuszaj¹ do szyb-
kiego zakoñczenia procesji.

Manoppello – Volto Santo – Cu-
downe Oblicze Chrystusa Zmar-
twychwsta³ego. Loreto – bazylika,
domek Matki Bo¿ej. Jeszcze cmen-
tarz ¿o³nierzy polskich.

14 wrzeœnia, przedostatni dzieñ –
Wenecja. P³yniemy tramwajem wod-
nym po Canale Grande, podziwiamy
stawiane na wodzie domy, pa³acyki,
mosty. Plac i Bazylika œw. Marka,
Pa³ac Do¿ów. I powrót. Tak szybko
minê³o 8 dni.

W przysz³ym roku to bêdzie ju¿ ju-
bileuszowa, 10. wadowicka piel-
grzymka do grobu Jana Paw³a II.
Bardzo dziêkujê wspania³ym Orga-
nizatorom, z ks. Maciejem Œciborem
na czele. Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pielgrzymka do £agiewnik

24 sierpnia 2012 roku, jak co mie-
si¹c pojechaliœmy do £agiewnik.
Tym razem celem naszego pielgrzy-
mowania by³y dwa miejsca: Centrum
b³. Jana Paw³a II i Sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia. Najpierw pojecha-
liœmy do buduj¹cego siê Centrum
„Nie lêkajcie siê”, które powstaje do
upamiêtnienia bogatego dziedzictwa
osoby i pontyfikatu b³. Jana Paw³a II,
aby Jego przyk³ad i s³owa zosta³y
przekazane nastêpnym pokoleniom.

W „papieskim miasteczku” trwaj¹
ca³y czas prace. „Z Bia³ych Mórz”

(ci¹g dalszy na str. 8)

wy³aniaj¹ siê bry³y budynków. Naj-
bardziej zaawansowane s¹ prace
w dolnej czêœci koœcio³a, do której siê
udajemy.

Na œrodku centralnej kaplicy znaj-
duje siê o³tarz, a pod nim umiesz-
czone w bryle kryszta³u ampu³ka
z krwi¹ Ojca Œwiêtego. Na œcianach
wokó³ kaplicy znajduj¹ siê malowi-
d³a przedstawiaj¹ce b³. Jana Paw³a II
w ró¿nych sanktuariach maryjnych
Polski i œwiata (Jasna Góra, Kalwa-
ria Zebrzydowska, Lourdes, Fatima.

Przygrywaliœmy wam, a nie tañczyliœcie, biadaliœmy, a wyœcie nie p³akali
Ojciec z synem wyruszyli kiedyœ

w podró¿. Mieli ze sob¹ swego jedy-
nego os³a. Ojciec posadzi³ syna na
oœle, a sam szed³ obok. „Co za nie-
u¿yty egoista – mówili o synu napo-
tkani ludzie, syn jedzie na oœle, a sta-
ry ojciec ledwie przebiera nogami”.
Syn zaproponowa³ wiêc ojcu, by
usiad³ na oœle, a sam szed³ obok. „Co
za egoistyczny ojciec – mówili ludzie
– sam jedzie na oœle, a dzieciak mê-
czy siê na piechotê”. Usiedli wiêc na
oœle obydwaj. „Co za bezduszni ego-

iœci – mówili przechodnie – prze-
cie¿ zaje¿d¿¹ to biedne zwierzê na
œmieræ”. Zeszli wiêc obydwaj i szli
obok. I znów us³yszeli komentarz:
„Co za g³upcy, mêcz¹ siê, a wypa-
siony osio³ idzie bez obci¹¿enia”.

Podobn¹ postawê zarzuca Pan Je-
zus swoim s³uchaczom. W Ewan-
gelii œw. £ukasza Pan Jezus porów-
nuje ludzi do dzieci na rynku, które
sobie wypominaj¹: „Przygrywali-
œmy wam, a nie tañczyliœcie, biada-
liœmy, a wyœcie nie p³akali (£k 7, 31)”.
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Poniedzia³ek 24 wrzeœnia
   6.00 Œp. Edmund Chowaniak
  6.45 Œp. Jan Waszczuk
  7.30 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  8.00 Œp. Kazimierz Krajewski
12.00 Œp. Tadeusz KoŸbia³
18.00 Œp. Franciszek Kowalski

Œp. Karol Rajda - 6 r. ðm.
Wtorek 25 wrzeœnia
  6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
  6.45 Œp. Jan Waszczuk
  7.30 Œp. Franciszek Kowalski
  8.00 Œp. Bronis³aw B¹k
12.00 Œp. Kazimierz Krajewski
18.00 Œp. Tadeusz KoŸbia³

Œp. Ludwik, Rozalia Garuz,
rodzeñstwo oraz syn Andrzej

Œroda 26 wrzeœnia
   6.00 Za zmar³ych rodziców, braci i teœciow¹
  6.45 Œp. Jan Waszczuk
  7.30 Œp. Stefan i Maria Sty³a
  8.00 Œp. Helena Jêdrzejko, syn Eryk
12.00 Dziêkczynno - b³ag. dla Stanis³awy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna z okazji 30 r. œlubu Urszuli
i Romana Guzik z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla
nich i rodziny
- Za Mieczys³awa o opamiêtanie
- O zdrowie i zgodê w rodzinie Adama
i Joanny
- O b³og. dla Piotra Sanetra, Mario dela Parra
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Kowalczyk
Œp. zm. z rodzin Niczek, S³adek, Konopka,
Wróblewskich i dusze opuszczone
Œp. zm. z rodzin Cieœlik, Niczek, Konopka
Sp. £ucja i Konrad Stawinoga
Œp. Czes³awa Feldy
Œp. Kazimierz Krajewski
Œp. Józefa Klasa - 10 r. œm.
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Tadeusz Kowalski
Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk

Œp. Janina Brañka
Œp. Krzysztof Kwarciak
Œp. Jerzy Kolasa
 Czwartek 27 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  6.45 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  8.00 Œp. Jan
12.00 Œp. Jan Tla³ka
18.00 Œp. Franciszek Kowalski

O b³og. Bo¿e, nawrócenie, potrzebne
³aski dla: Sebastiana, Roberta i Moniki

Pi¹tek 28 wrzeœnia
  6.00 Œp. Franciszek Kowalski
  6.45 Œp. Zenon Knapik
  7.30 Œp. Kazimierz Krajewski
  8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Jan Tla³ka
18.00 Œp. Adam Gawlik - 4 r. œm.
Sobota 29 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  6.45 Œp. Maria Tatar - 40 r. œm. i zmarli z rodziny
  7.30 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  8.00 Œp. Franciszek Kowalski

Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Anna Kurowska
18.00 Œp. Zygmunt Œwitalski

O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Micha³a
z okazji 80 r. urodzin i b³og. dla rodziny

Niedziela 30 wrzeœnia
  6.00 Œp. Franciszek Kowalski
  7.30 Œp. Józef Hajnosz

Œp. Edward Wyka - 7 r. œm.
 9.00 Œp. Teresa i Franciszek Nogala
 9.00 Roków: Œp. Anna Czaicka
10.30 Za Parafian
12.00 W intecji 40 r. œluby Anny i Józefa Ksi¹¿ek
13.15 O b³og. Bo¿e i zdrowie dla uczestników

nabo¿eñstw majowych i ich rodzin z ul. Podstawie
i zmar³ych uczestników nabo¿eñstw

18.00 Œp. Maria i Marian Gabryl

25. Niedziela Zwyk³a - 23 wrzeœnia 2012

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Nie odpowiada³a im ani postawa
Jana Chrzciciela, który siê umar-
twia³, ani te¿ postawa Jezusa, który
spo¿ywa³ posi³ek z grzesznikami, by
mogli doceniæ dobroæ Boga.

Stare przys³owie mówi: „Jeszcze
siê taki nie urodzi³, który by ka¿de-
mu dogodzi³”. Postawa malkon-
tenctwa jest niestety bliska tak¿e
nam. Narzekamy nie tylko na ludzi
– potrafimy narzekaæ nawet na
Boga. Zbyt czêsto okazuje siê nie
takim, jakim chcielibyœmy Go mieæ:
zsy³a deszcz, gdy my chcemy po-

gody, nie karze tych, których my
chcielibyœmy ukaraæ i to jak najszyb-
ciej, nie spe³nia natychmiast wszyst-
kich naszych próœb.

Zapytajmy dziœ, czy chcemy spo-
tkaæ Boga takiego, jakim On jest, czy
te¿ takiego, jakim my sobie Go wy-
obra¿amy, spe³niaj¹cego nasze kapry-
sy? Pamiêtajmy jednak, ¿e jedynym
Bogiem jest nie Ten, którego byœmy
sobie wymyœli, by spe³nia³ wszystkie
nasze zachcianki, ale Ten, który prze-
kracza nasze wyobra¿enia o Nim
i wszystkie ludzkie oczekiwania.

1. Dzisiaj o godz. 19.00 spotkanie
z katechetami.

2. Jutro po mszy œw. o godz. 18.00
Szko³a Modlitwy b³. Jana Paw³a II.

3. W œrodê odbêdzie siê spotkanie
Honorowej Stra¿y NSPJ o godz.
16.30 w sali nr 21.

4. Na 2-dniow¹ pielgrzymkê do Li-
chenia przez Poznañ pojedziemy
29 i 30 wrzeœnia. Wyjazd w sobotê
o godz. 6.00. Koszt przejazdu z noc-
legiem 160 z³.

5. Od poniedzia³ku 1 paŸdzierni-
ka rozpoczynamy nabo¿eñstwa ró-
¿añcowe. Zachêcamy doros³ych,
m³odzie¿ i dzieci do odmawiania
w tym miesi¹cu ró¿añca w domu lub
w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añco-
we odprawiamy o 17.30. Dodatko-
wo odmawiamy w koœciele rano
o godz. 8.30.

6. Do Lewoczy pielgrzymujemy
w czwartek 11 paŸdziernika. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 60 z³.

7. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie b³. W³adys³awa
z Gielniowa, prezbitera, w czwartek
– wspomnienie œw. Wincentego a Pau-
lo, prezbitera, w pi¹tek – wspomnie-
nie sw. Wac³awa, mêczennika, w so-
botê – œwiêto œwiêtych Archanio³ów
Micha³a, Gabriela i Rafa³a.

8. Ks. Proboszcz sk³ada serdeczne po-
dziêkowanie Parafianom, a tak¿e osobom
spoza parafii, za pamiêæ w modlitwie
i ¿yczenia z okazji imienin.

9. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
parafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹-
cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy b³ogo-
s³awieñstwa Bo¿ego. Niech Matka
Bo¿a ma w opiece wszystkich soleni-
zantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

P r z e j ê t y

(ci¹g dalszy na str. 7)

Czym d³u¿ej jestem kap³anem, tym
wiêcej doœwiadczam wielorakich
dobrodziejstw, które wnosz¹ ksiê¿a
we wspólnotê parafialn¹. Z wieloma
wspó³pracowa³em. By³em bardzo
blisko ich poczynañ duszpasterskich.
Z perspektywy lat przypominam so-
bie, ¿e nie mia³em takiego wspó³pra-
cownika, który by nie obdarzy³ pa-
rafiê jakimœ konkretnym dobrem.
Jeden mia³ wielkie dokonania kate-
chetyczne, inny homiletyczne. Nie-
jednokrotnie doœwiadcza³em u ksiê-
¿y wspó³pracowników wielkie wra¿-
liwoœci na ludzkie biedy, czy to mo-
ralne, czy materialne. Odznaczali siê
specjaln¹ wyobraŸni¹ mi³osierdzia.
Bardzo troszczyli siê o biednych. Nie-
którzy byli wyj¹tkowymi spowiedni-
kami. Mia³em te¿ mo¿liwoœæ do-
œwiadczyæ wspó³pracy z kap³anami
uczulonymi na piêkno. Wszystko po-
winno byæ na b³ysk. Urz¹dzenie ple-
banii, a tak¿e wystrój koœcio³a. Spra-
wy te spêdza³y sen z jego oczu. Jego
pasj¹ by³o remontowanie i prze-
kszta³canie.

Przez prawie 50 lat kap³añstwa mia-
³em mo¿liwoœæ obserwowania kap³a-
nów, którzy poœwiêcili siê dzieciom
i m³odzie¿y. Niejednokrotnie niepe³-
nosprawnym. Jaka¿ to by³a mozaika
zainteresowañ kap³añskich. Jedni
bardziej pobo¿ni. Poœwiêcali wiele
czasu na modlitwê. Kochali adora-
cjê, brewiarz i inne formy modlitew-
ne. Inni bardziej mieli nastawienie

spo³ecznikowskie. Na pierwszym
miejscu w ich ¿yciu by³ cz³owiek.
Trzeba siê nim koniecznie zajmowaæ.

Tak by³o i w naszej parafii. Ka-
p³ani, którzy odeszli na inne pla-
cówki przez sw¹ obecnoœæ w naszej
wspólnocie pozostawili wiele dobra
– choæ czêsto jest ono niewymier-
ne, ma³o widoczne.

Ks. Grzegorz Kufel by³ u nas przez
cztery lata. Przyby³ z parafii œw. Mak-
symiliana w Mistrzejowicach – Nowej
Hucie. To jedna z najwiêkszych para-
fii w naszej diecezji. W tamtejszej pa-
rafii dobrze zorganizowa³ ministran-
tów. Myœla³em, ¿e to dzie³o poprowa-
dzi tak¿e w Wadowicach. Jednak zbyt
wielka jego delikatnoœæ nie pozwoli³a
mu przej¹æ formacji s³u¿by liturgicz-
nej od ks. Marka. Skutecznie katechi-
zowa³ m³odzie¿ ze szko³y ks. Tisch-
nera. Znajdowa³ tam wspólny jêzyk
tak z m³odymi jak i z nauczycielami.
Z wielkim uznaniem wyra¿a³ siê o tej
szkole. Du¿¹ satysfakcjê przynosi³a
mu praca homiletyczna. Bardzo ceni³
swoje s³owo wypowiedziane na am-
bonie. Solidnie przygotowywa³ siê do
wyst¹pieñ w koœciele. Jego kazania na
d³ugi czas zapada³y w serca i umys³y
s³uchaczy. Opiekowa³ siê grup¹ AA
oraz niepe³nosprawnymi. Przygoto-
wywa³ gimnazjalistów do Bierzmowa-
nia. Mia³ dobrze ustawiony g³os – dla-
tego pomaga³ Panu Organiœcie uczyæ
nowych, religijnych pieœni.

Bóg wys³ucha³ natarczywych
próœb ks. Grzegorza i poprzez
ks. kard. Stanis³awa Dziwisza da³ mu
mo¿liwoœæ samodzielnej pracy dusz-
pasterskiej w Bañskiej Ni¿nej na
Podhalu. Jestem przekonany, ¿e pra-
ca na kierowniczym stanowisku

w parafii nie bêdzie go nu¿y³a, czy

te¿ mêczy³a, lecz bêdzie uskrzydla³a.

Tego bardzo ¿yczymy, a Jezusa Chry-

stusa, Dobrego Pasterza bardzo pro-

simy o wype³nienie tych ¿yczeñ.

Módlcie siê za mnie za ¿ycia mojego i po œmierci
Po œmierci Ojca Œwiêtego Jana

Paw³a II, co roku z Grup¹ Piel-
grzymkow¹, jeŸdzimy do Rzymu,
aby Go odwiedziæ i pomodliæ siê
przy Jego grobie. Z wielk¹ niecier-
pliwoœci¹ oczekiwa³am dnia wyjaz-
du. Kilka godzin przed wyruszeniem
rozchorowa³am siê. Zdawa³o siê, ¿e
nie pojadê. ¯arliwa, szczera modli-
twa, koronka do Mi³osierdzia Bo¿e-
go, b³aganie do Jana Paw³a II o wsta-
wiennictwo – pomog³o. Dos³ownie
pó³ godziny przed wyjazdem poczu-
³am siê lepiej i jeszcze obola³a poje-
cha³am. W drodze wszystko mija³o.

Asy¿, Castel Sant Elia, Castel Gan-
dolfo, Monte Cassino i Rzym. Anio³
Pañski z papie¿em Benedyktem
XVI, Namiestnikiem Chrystusa na
ziemi. Cieszyliœmy siê, ale nie by³a
to taka radoœæ jak dawniej. Przypo-
mnia³y siê audiencje u Jana Paw³a II,
odezwa³a siê wielka têsknota.

10 wrzeœnia, wczeœnie rano uda-
jemy siê do bazyliki œw. Piotra. Prze-
chodzimy przez opustosza³y Plac.
Z ¿alem patrzê na papieskie okna.
Mijamy Spi¿ow¹ Bramê, przez któr¹
wielokrotnie wchodziliœmy na spo-
tkania z Janem Paw³em II. Wszêdzie
wspomnienia, ¿al i têsknota. W ba-

zylice œw. Piotra, w kaplicy œw. Józe-
fa, nasz ks. Maciej Œcibor sprawuje
Eucharystiê. Z ogromnym wzrusze-
niem podchodzê do kaplicy œw. Se-
bastiana, w której znajduje siê trum-
na z cia³em Jana Paw³a II. Bia³a, mar-
murowa p³yta z wyrytym napisem:
Beatus Joannes Paulus PP II. Przyklê-
kam i przechodzê do „strefy modli-
twy”, w której mo¿na przebywaæ
doœæ d³ugo. Nikt stamt¹d nas nie wy-
prasza³. Dziêkujê Ci Ojcze, ¿e pomo-
g³eœ, abym dojecha³a. Modlê siê do
Niego i za Niego. To miejsce, w któ-
rym chce siê byæ i do którego chce
siê wracaæ. Dziêkujê i proszê za sie-
bie i za bliskich. Pielgrzymi przyklê-
kaj¹c na stopniach przed balaskami
pochylaj¹ siê i ca³uj¹ posadzkê przed
o³tarzem. Modl¹ siê w ciszy. Za ple-
cami s³ychaæ odg³os st¹pania setek
ludzi. Wg³êbiaj¹c siê coraz bardziej
w rozmowê z Ojcem Œwiêtym, te od-
g³osy jakby zamiera³y, czujê, jakbym
by³a sama przy Nim. To tutaj nastê-
puje przemiana serc i sumieñ. Tu
trwaj¹ nieustanne pacierze. Pacierze
do „Papie¿a Nadziei”. To Jego posta-
wa wobec cierpienia i choroby sta³a
siê Ÿród³em nadziei dla milionów lu-


