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wybitnych,
których
œwiadectwo ¿ycia zapisze siê g³êboko w historii naszego kraju. W Panteonie Wielkich Polaków znalaz³y swoje
miejsce relikwie b³. Jana Paw³a II
i b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Obecnie w Panteonie swoje miejsce spoczynku znalaz³y znane i cenione osoby: poeta ks. pra³at Jan Twardowski,
Kapelan Rodzin Katyñskich –
ks. pra³at Zdzis³aw Peszkowski, I szef
dyplomacji III RP – prof. Krzysztof
Skubiszewski oraz tragicznie zmarli

Dominika £azanowska, córka Janusza i Ewy

B³a¿ej Mateusz Kuku³a, syn Mateusza i Kingi

w wierze

Maja Witkowska, córka Dawida i Justyny

dla chwa³y Boga

Alan Kudzia, syn Jaros³awa i Moniki

i Koœcio³a powszechnego.

spoczywanie!

26. Niedziela Zwyk³a

Wiktoria Godzik, córka Piotra i Marty

aby wzrasta³y

Panie, daj im wieczne

Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice

przyjê³y Sakrament Chrztu:

Módlmy siê za te dzieci,

Dobry Jezu, a nasz
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Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

Chrzest Œw.

Pogrzeb

w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem ostatni prezydent na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski, twórca „Parafiady” – pijar o. Józef Janiec,
kapelan Federacji Rodzin Katyñskich, oraz duszpasterz policjantów
i motocyklistów – ks. Andrzej Kwaœnik, kapelan Warszawskiej Rodziny
Katyñskiej – ks. infu³at Zdzis³aw
Król. Opuszczamy buduj¹ce siê Centrum Opatrznoœci Bo¿ej, które jest
ogólnonarodowym wotum wdziêcznoœci. cdn
Maria Zadora

Filip Skowron, syn Rafa³a i Justyny

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

Œp. Anna Czaicka, ur. 1927r., zam. Roków
Œp. Zofia Susek, ur. 1950r., zam. ul. Iwañskiego
Œp. Zofia Romañska, ur. 1926r., zam. ul. Westerplatte

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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W ostatnich tygodniach trwa mozolna praca uk³adania p³yt granitowych wokó³
bazyliki. Kamieniarze wykonuj¹ schody wejœciowe i okalaj¹ce œwi¹tyniê.
W tych dniach, id¹c z placu przykoœcielnego po schodach do koœcio³a œw. Piotra
w Wadowicach, dostrzeg³em wielk¹ precyzjê i piêkno w realizacji tamtejszych schodów. Szerokie wejœciowe p³yty oraz jednakowo wygodne wysokoœci poszczególnych schodów u³atwiaj¹ wejœcie i zejœcie.
Nasza bazylika, ze wzglêdu na niezwyk³a historiê i zwi¹zan¹ z ni¹ iloœci¹ pielgrzymów, domaga siê artystycznego, dok³adnego wykonania tak schodów, jak
i pasa okalaj¹cego œwi¹tyniê. Niech Bóg sprawi, by bardzo ciê¿ka praca w granicie
da³a radoœæ Wykonawcom i wygodê U¿ytkownikom. Jak na razie tego nie widaæ.
ks. Infuat

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

LICZB Lb 11, 25-29

TEGO JAKUBA APOSTO£A Jk 5, 1-6
Niegodziwi bogacze

Nie zazdrościć darów Bożych

S³owo Twoje, Panie, jest prawd¹, uœwiêæ nas w prawdzie.

EWANGELIA:

Mk 9, 38-43.45.47-48
Zazdroœæ. Zgorszenie
Jan powiedzia³ do Jezusa: «NauczycieJeœli twoja rêka jest dla ciebie powolu, widzieliœmy kogoœ, kto nie chodzi
dem grzechu, odetnij j¹; lepiej jest dla
z nami, jak w Twoje imiê wyrzuca³ z³e
ciebie u³omnym wejœæ do ¿ycia wieczduchy, i zabranialiœmy mu, bo nie chonego, ni¿ z dwiema rêkami pójœæ do piedzi³ z nami». Lecz Jezus odrzek³: «Nie
k³a w ogieñ nieugaszony. I jeœli twoja
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda
noga jest dla ciebie powodem grzechu,
w imiê moje, nie bêdzie móg³ zaraz Ÿle
odetnij j¹; lepiej jest dla ciebie chromówiæ o Mnie. Kto bowiem nie jest przemym wejœæ do ¿ycia, ni¿ z dwiema nociwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda
gami byæ wrzuconym do piek³a. Jeœli
kubek wody do picia, dlatego ¿e nale¿ytwoje oko jest dla ciebie powodem grzecie do Chrystusa, zaprawdê powiadam
chu, wy³up je; lepiej jest dla ciebie jedwam, nie utraci swojej nagrody. Kto by
nookim wejœæ do królestwa Bo¿ego, ni¿
siê sta³ powodem grzechu dla jednego
z dwojgiem oczu byæ wrzuconym do
z tych ma³ych, którzy wierz¹, temu by³opiek³a, gdzie robak ich nie umiera
by lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi
i ogieñ nie gaœnie». Oto s³owo Pañskie
i wrzuciæ go w morze.

Si³a hiperbolicznego jêzyka
Jêzyk, którym siê pos³ugujemy s³u¿y nie tylko przekazywaniu informacji. Jego celem jest równie¿ wzbudzenie emocji, przyspieszenie momentu
rozpoznania, nak³anianie do odpowiedzi. Jest w tym pewne podobieñstwo do funkcji syren alarmowych lub
sygna³ów ostrzegawczych. Ostre
dŸwiêki karetki pogotowia podra¿niaj¹ nasz s³uch, sk³aniaj¹ do ostro¿noœci i gotowoœci do dania jej pierwszeñstwa przejazdu. Zatrzymujemy siê
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wówczas, albo zje¿d¿amy na pobocze, s³uchamy, rozgl¹damy siê i czekamy. Mo¿emy w tym czasie równie¿ odmówiæ modlitwê w intencji
tego, do którego wezwano natychmiastow¹ pomoc. Pan Jezus równie¿ stawia³ czêsto s³uchaczy w stan
gotowoœci i podwy¿szonej uwagi.
Pos³ugiwa³ siê s³owami, które zaskakuj¹ i budz¹ zdumienie. Wzywa³ do
modlitwy.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹
w ogrodzie przy Sanktuarium, gdzie
rozwa¿ane s¹ stacje Mêki Pañskiej
projektu Czes³awa DŸwigaja. Zakoñczeniem odpustu jest uroczysta msza
œw. z procesj¹ po placu przed Koœcio-

³em i uca³owaniem przez wiernych
relikwii Krzy¿a œwiêtego. Czas spêdzony na modlitwie przy Krzy¿u
Chrystusa Mogilskiego umocni³ nas
jeszcze bardziej w wierze i doda³ si³
do zmagania siê z trudnoœciami dnia
codziennego.
Rozalia Borkowska

Pielgrzymka do Warszawy cz. I
W dniach 1 i 2 wrzeœnia 2012 roku
odby³a siê pielgrzymka do Warszawy, która cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem (by³o wiêcej chêtnych
ni¿ miejsc).
Pobyt w stolicy zaczêliœmy od Wilanowa, gdzie spotkaliœmy siê z mi³ym przewodnim pochodz¹cym
z naszych okolic.
Pa³ac w Wilanowie to jeden z najcenniejszych zabytków polskiego
baroku. Zbudowany dla króla Jana
III Sobieskiego pod koniec XVII
wielki i rozbudowany przez kolejnych w³aœcicieli. Poznajemy jego historiê i podziwiamy piêknie odnowione fasady, nie zwiedzamy wnêtrz.
Udajemy siê do dwupoziomowego
ogrodu, który stanowi bezpoœredni¹
oprawê Pa³acu. Ogród, ³¹cz¹cy
w harmonijn¹ ca³oœæ zró¿nicowane
stylowo czêœci (ogród barokowy, romantyczny park angielsko – chiñski,
krajobrazowy park angielski, ogród
neorenesansowy). Od wschodu znajduje siê jezioro, od po³udnia potok z
kaskad¹. Park zdobi¹ tak¿e liczne
rzeŸby, fontanny i ma³a architektura
parkowa.
-7-

Kolejnym miejscem zwiedzania jest
powstaj¹ce Centrum Opatrznoœci
Bo¿ej. To nowoczesna instytucja kultury powo³ane przez ks. Kardyna³a
Kazimierza Nycza. Centrum bêdzie
siê sk³ada³o z muzeum Jana Paw³a II
i Prymasa Wyszyñskiego, Œwi¹tyni
Opatrznoœci Bo¿ej, Panteonu Wielkich Polaków, Alei Darczyñców.
Jan Pawe³ II 13 czerwca 1999 roku
powiedzia³ w Warszawie: „Niech ta
œwi¹tynia stanie siê miejscem szczególnego dziêkczynienia za wolnoœæ
Ojczyzny. Modlê siê by ¿adne bolesne doœwiadczenie nie zak³óci³o tego
dziêkczynienia na które czekaliœmy
200 lat”. Obecnie trwaj¹ prace przy
budowie kopu³y, jest tu bardzo du¿o
do zrobienia.
Udajemy siê do Panteonu Wielkich
Polaków, po³o¿onego w podziemiach
œwi¹tyni. Panteon ma stanowiæ miejsce uczczenia wielkich Polaków.
W nowym Tysi¹cleciu ma równie¿
byæ miejscem pamiêci i okazywani
im wdziêcznoœci. Podobnie jak w innych historycznych miejscach, tak
i w Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej
znajd¹ swoje miejsce grobowce osób
(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje mszalne:

Czwartek 4 paŸdziernika
6.00 Œp. Stanis³aw Byrski
6.45 O b³og. Bo¿e dla W³adys³awa w 80 r. ur.
Poniedzia³ek 1 paŸdziernika
7.30 Œp. Franciszek Kowalski
6.00 Œp. Jadwiga Kowalczyk
8.00 Œp. Maria Klaczak - 6 r. œm.
6.45 Œp. Franciszek Kowalski
00
12.
Œp. Jan Tla³ka
7.30 Œp. Czes³aw Feldy
00
18.
Œp. Franciszek Cholewa, zm. z rodziny
8.00 Œp. Jan Hrzêstek - 7 r. œm.
Œp. Franciszek, Maria Ziaja
12.00 Œp. Kazimierz Krajewski
Œp. Emilia, jan Ziaja
18.00 Œp. Julian Radwan
Pi¹tek 5 paŸdziernika
Œp. Stanis³aw Byrski
6.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Wtorek 2 paŸdziernika
6.45 Œp. Franciszek Kowalski
6.00 Œp. Jadwiga Kowalczyk
7.30 Œp. Stanis³aw Byrski
6.45 Œp. Stanis³aw Byrski
8.00 Wynagradzaj¹ca od Stra¿y Honorowej
7.30 Œp.
NSPJ grzechy i nawrócenie grzeszników
8.00 Œp. Stefania Hrzêstek - 10 r. œm.
12.00 Œp. Maria, Franciszek Ziaja
12.00 Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Marek Ziaja, zm. z rodz. Zaiaja
18.00 Œp. Jan Tla³ka
i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Andrzej Szpara - 6 r. œm.
Œp. Czes³aw Feldy
W 15 r. ur. Marty, podziêkowanie z proœb¹
Œroda 3 paŸdziernika
o dalsze b³og. Bo¿e, zdrowie oraz dary Ducha Œw.
6.00 Œp. W³adys³awa Papiernik
45
Sobota
6 paŸdziernika
6.
O dar uzdrowienia dla Jana za
00
6.
Œp.
Jan Forystek
wstawiennictwem b³og. Jana Paw³a II
45
30
6.
Œp.
Stanis³aw
Byrski
7.
Œp. Stefan i Maria Sty³a
7.30 Œp. Wanda Papiernik
8.00 Œp. Helena i Stanis³aw Madyda
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
12.00 Œp. Genowefa Hrzêstek - 10 r. œm.
N.S. Maryi oraz o b³og. Bo¿e dla
00
18.
W intencjach nowennowych
ks. Proboszcza i Rycerstwa
Za ¿ywych:
12.00 Za koœció³ œw., Benedytka XVI, o rych³¹
- O b³og. Bo¿e dla rodzin Zaiaja i Iskierka
kanonizacjê Jana Paw³a II, za ducho - Za Mieczys³awa o opamiêtanie
wienstwo, za Radio Maryja i TV Trwam
- O b³og. Bo¿e z okazji 80 r. urodzin dla
18.00 Œp. Franciszek Kowalski
Teresy Korzeniowskiej
Œp. Stanis³aw Tatar - 22 r. œm.
- O zdrowie i opiekê Bo¿¹ dla pewnej osoby Niedziela 07 paŸdziernika
Za zmar³ych:
6.00 Œp. Stanis³aw Byrski
Œp. Aniela i Franciszek Burzyñski
7.30 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. zm. z rodzin Niczek, Wróblewski,
O b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
Konopka
Nieustaj¹cej Pomocy dla P. Ordynatora
Œp. zm. z rodzin Keler, Achtelik, Twardzik
i wszystkich pracowników Oddzia³u
Œp. Józefa Klasa - 10 r. œm.
ZakaŸnego Szpitala w Wadowicach
Œp. Franciszek Kowalski
9.00 Za Parafian
9.00 Roków: Œp. Piotr Kubaszewski - 10 r. œm.
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
10.30 Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Zbigniew Bochenek - 16 r. œm.
12.00 W 10 r. œlubuDoroty i Andrzeja, w podziêkowaniu
Œp. Zofia i Franciszek Karoñ
za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og.
Œp. Janina Brañka
13.30 Chrzty
Œp. Krzysztof Kwarciak
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Katarzyny i Krzysztofa
Œp. Danuta Forystek
w 1 r. œlubu oraz o szczêœliwe rozwi¹zanie
Œp. Anna Czaicka
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Ewangelie skrzêtnie notuj¹ wszelkie momenty zdumienia i zdziwienia wœród jego s³uchaczy. S³ysz¹c
prowokacyjne s³owa przykuwaj¹ce
uwagê pytamy instynktownie: co
Pan Jezus ma na myœli? Nie musimy

braæ dos³ownie s³ów o kamieniu
m³yñskim wokó³ szyi, o ogniu nieugaszonym i robaku, który nie umiera. Pan Jezus zdawa³ sobie sprawê
z si³y hiperbolicznego jêzyka i œwiadomie siê nim pos³ugiwa³.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

26. Niedziela Zwyk³a - 30 wrzeœnia 2012
1. Od jutra 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¿añcowe odprawiamy
o 17.30. Dodatkowo odmawiamy ró¿aniec w koœciele rano o godz. 8.30.
2. We wtorek o godz. 17.15 rozpoczêcie Wieczoru Papieskiego, a o
godz. 18.00 msza œw. o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II, który poprowadzi parafia Witanowice.

mowania. W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna.
5. W pierwsz¹ sobotê odwiedzamy
chorych i starszych z komuni¹ œw.
6. Przysz³a niedziela nosi nazwê
„ró¿añcowej”. Prosimy parafian na
procesjê ró¿añcow¹ o godz. 17.00. Od
pierwszej niedzieli paŸdziernika
Msza œw. z godz. 13.15 zostaje przesuniêta na godz. 13.30.
7. W dniach 7-13 paŸdziernika
2012 r. Koœció³ w Polsce prze¿ywa³
bêdzie 68. Tydzieñ Mi³osierdzia.

3. W œrodê odprawiamy nowennê
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy rano o godz. 8.30 i wieczorem
o godz. 17.00.

8. W kancelarii przyjmujemy na
wypominki: roczne, pó³roczne, kwartalne i jednorazowe, a tak¿e na msze
œw. zbiorowe 1 i 2 listopada.

4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ
od godz. 6.00 do 12.30, oraz od
godz. 15.30 do 18.00. Msza œw. dla
dzieci o godz. 16.30. Zachêcamy
do przyjêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej, a tak¿e do uczestnictwa w Godzinie Œwiêtej po mszy
o godz. 8.00. W tym dniu uczniów
klas III gimnazjum zapraszamy na
mszê œw. na godz. 18.00, po której
bêd¹ zapisy do Sakramentu Bierz- -3-

9. W niedzielê 14 paŸdziernika
pielgrzymujemy do £agiewnik. Bêdziemy uczestniczyæ we mszy œw.
w parafii œw. Floriana oraz w Marszu
dla ¯ycia i Rodziny. Wyjazd o godz.
9.00. Koszt przejazdu 17 z³.
10. W sobotê 20 paŸdziernika pielgrzymka do Ojcowa i Pieskowej Ska³y. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

11. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus, dziewicy i doktora
Koœcio³a, we wtorek – wspomnienie
œwiêtych Anio³ów Stró¿ów, w czwartek – wspomnienie œw. Franciszka
z Asy¿u, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Faustyny Kowalskiej, dziewicy.

P amiêtamy
Parafia papieska w Wadowicach
stara siê pamiêtaæ o b³ogos³awionym
Rodaku Janie Pawle II – Wielkim
Papie¿u. W ci¹gu lat ukszta³towaliœmy ró¿ne formy modlitewne czci
Patrona Wadowic.
Jedn¹ z nich, która gromadzi³a liczne grono parafian by³ tzw. Wieczór
Papieski od maja 2005 roku a¿ do
kwietnia 2011. W papieskie wieczory uczestniczyliœmy we mszy œw.
o godz. 20.00, a póŸniej trwaliœmy
na modlitwie a¿ do godz. 21.37.
Koñcowy czas tego nabo¿eñstwa
odprawialiœmy pod oknem domu,
w którym urodzi³ siê Karol Wojty³a.
Na te Wieczory zapraszaliœmy parafie w sposób wyj¹tkowy zwi¹zane
z papie¿em Janem Paw³em II.
Od beatyfikacji nabo¿eñstwo odprawiamy 2-go ka¿dego miesi¹ca
o godz. 18.00. Na te modlitewne zamyœlenia przez ostatni rok, co miesi¹c, prosiliœmy m³odzie¿ ze szkó³,
w których patronem jest Jan Pawe³ II.
By³ On Niezwyk³ym Uczniem i Wielkim Profesorem. W Polsce jest prze- -4-

12. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
13. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê ¿yczymy obfitoœci ³ask Bo¿ych za wstawiennictwem b³ogos³awionego Jana
Paw³a II. Matce Bo¿ej Ró¿añcowej polecamy w opiece wszystkich solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
sz³o 1000 szkó³, którym patronuje
Wielki Papie¿ z Wadowic. Niepowtarzalnego Patrona, b³og. Jana
Paw³a II, bior¹ równie¿ szko³y rozsiane po œwiecie.
Od paŸdziernika tego roku – dalej
serdecznie zapraszamy do udzia³u
w nabo¿eñstwach 2-go ka¿dego miesi¹ca naszych parafian, ale tak¿e adresujemy do parafii, które posiadaj¹
relikwie b³og. Papie¿a. Myœmy relikwie krwi otrzymali od kard. Stanis³awa Dziwisza w niedzielê 15 maja 2011
roku. Byliœmy jedn¹ z pierwszych
wspólnot, która mog³a siê poszczyciæ
t¹ relikwi¹.
Lekarze, przy wzmagaj¹cej siê chorobie Papie¿a, w lutym i marcu 2005
roku – wykonuj¹c specjalistyczne zabiegi – odp³ywaj¹c¹ krew gromadzili
w specjalnych fiolkach. Po œmierci
trzymano j¹ jako wyj¹tkow¹ pami¹tkê. Krew jest zawsze znakiem ¿ycia.
Wadowice, jako miejsce urodzin
Karola Wojty³y, sta³y siê centrum licznych pielgrzymek. To tutaj Pani Emilia Wojty³owa, jako matka, da³a krew
swojemu synowi.

Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz, od beatyfikacji swojego Wielkiego Wychowawcy, hojnie rozdaje ró¿nym
parafiom i zakonom relikwie krwi
Papie¿a. Poprzez ten znak pragnie
pomno¿yæ nabo¿ny kult b³og. Papie¿a. Jako Zdolny Uczeñ sp³aca d³ug
wdziêcznoœci swemu Wielkiemu Nauczycielowi – zachêcaj¹c innych by
naœladowali B³ogos³awionego.
Prosz¹c parafie, które s¹ obdarowane t¹ drogocenn¹ relikwi¹ na nabo¿eñstwa do Wadowic – pragniemy uczestnikom g³êbiej uœwiadomiæ
prawdê, ile zawdziêczamy Temu

Pielgrzymka do £agiewnik
Wrzeœniowa pielgrzymka do
£agiewnik, do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego, wi¹¿e siê z pielgrzymk¹ do „Jasnej Mogi³y, gdzie
bêdziemy uczestniczyæ w nabo¿eñstwie zakoñczenia odpustu ku czci
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.
W Sanktuarium udajemy siê do Kaplicy adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, gdzie Ksi¹dz Infu³at Jakub
Gil, przy p³on¹cym Ogniu Mi³osierdzia, prowadzi nasze modlitwy. Prosimy Boga o mi³osierdzie dla nas. Jan
Pawe³ II: „W mi³osierdziu Boga
œwiat znajdzie pokój. A cz³owiek
szczêœcie”. O 15.00, w godzinie
Konania Pana Jezusa uczestniczymy
w Koronce do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Najwa¿niejsze w tym nabo¿eñstwie
to przede wszystkim ufnoœæ:
„Im dusza wiêcej zaufa, tym wiêcej otrzyma (Dz. 1578)”, mi³osierdzie wobec bliŸnich – czyn, s³owo -5-

Bo¿emu Wybrañcowi. Dok³adamy
troski w rozwoju kultu naszego Najwiêkszego Rodaka.
Na 2 paŸdziernika zaprosiliœmy parafiê Witanowice. Ona bardzo nam
pomog³a w urz¹dzeniu o³tarza papieskiego, podczas pielgrzymki 16
czerwca 1999roku – wtedy Ojciec
Œwiêty ukoronowa³ obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Przez zaproszenie tej parafii, która w dzieñ swego odpustu œw. Miko³aja w zesz³ym
roku otrzyma³a relikwiê, pragniemy
im wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ za ró¿norak¹ wspó³pracê.
ks. Infu³at

i modlitwa. Mi³osierdzie mo¿e i powinien czyniæ ka¿dego cz³owieka. Po
modlitwie jedziemy do Sanktuarium
Kultu Pana Jezusa Ukrzy¿owanego
w Mogile. Odpust ku czci Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego trwa od 14
do 21 wrzeœnia. W tym roku opactwo bchodzi Jubileusz 790 – lecia
przybycia z Lubi¹¿a na Œl¹sku.
W 1222r. zosta³o ufundowane przez
biskupa Iwo Odrow¹¿a. Odpusty mogilskie maj¹ swoj¹ wielowiekow¹ tradycjê. Czczony jest tutaj ³askami s³yn¹cy wizerunek Chrystusa Ukrzy¿owanego. Przez 8 dni ci¹gn¹ tu p¹tnicy z bliska z daleka. W ten czas Bóg
wkracza w ludzkie ¿ycie.
Œwiadectwem ¿arliwego kultu jest
wytarta kolanami posadzka przez
przechodz¹cych na klêczkach pielgrzymów. Nad krzy¿em Mogilskiego
Chrystusa widnieje napis: „Caritas
sine modo” – mi³oœæ bez granic.
(ci¹g dalszy na str. 7)

