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wst¹pienia to tajemnica
chwa³y. Za ¿ycia trzeba
tak postêpowaæ, tak ¿yæ,
aby siê dostaæ do nieba.
Po œmierci czeka nas radosny Dom Ojca. Tajemnica trzecia to Zes³anie Ducha
Œwiêtego, który oœwieca i pociesza.
Tak jak Duch Si³y wst¹pi³ w Polaków po pamiêtnych s³owach Ojca
Œwiêtego podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, a potrzebny
nam jest do ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Maryjê Wniebowziêt¹ prosimy o orêdownictwo za nami. Maryja zawsze
wierna i pos³uszna Jezusowi i za to
pos³uszeñstwo zostaje zabrana do
nieba.
O godzinie dwudziestej uczestniczymy we Mszy Œw. sprawowanej
przez ks. Infu³ata, który w tym dniu
prowadzi³ Apel Jasnogórski. Poleci³ nasze intencje i prosi³, aby nie wygas³ w nas duch pielgrzymowania.
W ten dzieñ, 16 wrzeœnia obchodzimy œwiatowy Dzieñ Œrodków Masowego Przekazu. To w mediach jest
moc i si³a, to Telewizja Polska relacjonuj¹c pielgrzymki Jana Paw³a II,
czas choroby, pogrzebu pomaga³a
wnikaæ w g³êbiê Jego myœli, w Jego
wielkie serce. To media maj¹ si³ê
i potêgê przybli¿ania cz³owieka do
cz³owieka. Mamy wiele wdziêcznoœci, ale te¿ te œrodki przekazu w rê-
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kach ludzkich maj¹ si³ê
ra¿enia, niszcz¹, tak jak
usi³owano zniszczyæ wielu kap³anów, podejrzewaj¹c ich o donosicielstwo, pedofiliê „Uderz w pasterza,
a rozprosz¹ siê owce”.
Kap³ani jednak pozostali wierni Jezusowi i Maryi. Dziêkuje za Telewizjê
Trwam i Radio Maryja. Prosi Maryjê
„módl siê za nami i módl siê z nami”.
W drodze powrotnej tradycyjnie
odmawiamy „ró¿aniec pielgrzyma”,
mówimy o krzy¿u jako znaku zwyciêstwa. Jak dobrze, ¿e cz³owiek potrafi siê modliæ, to w modlitwie znajduje ukojenie. W rodzinie powinniœmy liczyæ jeden na drugiego, pomagaæ sobie wzajemnie. Modlimy siê za
tych, którzy cierpi¹ i nios¹ swój krzy¿
i za tych, którzy pomagaj¹ im nieœæ
ten krzy¿. Nasz¹ modlitw¹ obejmujemy te¿ wszystkich kap³anów. Za
dzieci, które gdzieœ pogubi³y siê
w ¿yciu, aby odnalaz³y na powrót
sw¹ drogê do Boga. Ka¿dy dŸwiga
jakiœ krzy¿. S¹ te¿ drobne krzy¿e,
drobne smutki i ciê¿ary, ale Krzy¿
jako cierpienie przekszta³ca siê
w zwyciêstwo. Po modlitwie wieczornej, ¿egnamy siê z Maryj¹ piosenk¹
„Panience na dobranoc”. Dochodzi
pó³noc. Szczêœliwie doje¿d¿amy do
Wadowic. Dziêkujemy Bogu za dobrze prze¿yt¹ pielgrzymkê. Do zobaczenia 16 paŸdziernika.

Rozalia Borkowska
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
27. Niedziela Zwyk³a

Zaproszenie
Z radoœci¹ informujemy, ¿e dnia
14. paŸdziernika bie¿¹cego roku odbêdzie
siê w Krakowie Marsz dla ¯ycia i Rodziny.
Rozpoczniemy Msz¹ œwiêt¹ w Bazylice œw. Floriana (ul. Warszawska 1) o godzinie 12.15, a potem ulic¹ Floriañsk¹
przejdziemy do Bazyliki Mariackiej. Pragniemy w ten sposób daæ wyraz naszej
trosce o polskie rodziny oraz podkreœliæ

prawdê o tym, ¿e to Bóg jest dawc¹
wszelkiego ¿ycia, a cz³owiek, stworzony na obraz i podobieñstwo Boga, ma
prawo do ¿ycia, ma prawo do tego, by
- jak podkreœli³ ks. kardyna³ Stanis³aw
Dziwisz w homilii wyg³oszonej podczas XX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej - „rodziæ siê
w mi³oœci ma³¿eñskiej, a nie w laboratoriach”.
ks. Jacek Konieczny

EWANGELIA:

S³owo na niedzielê
Mk 10, 2-16 Co Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela

Faryzeusze przyst¹pili do Jezusa i chc¹c
Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno mê¿owi oddaliæ ¿onê. Odpowiadaj¹c,
zapyta³ ich: «Co wam nakaza³ Moj¿esz?».
Oni rzekli: «Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list
rozwodowy i oddaliæ». Wówczas Jezus rzek³
do nich: «Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ
serc waszych napisa³ wam to przykazanie.
Lecz na pocz¹tku stworzenia Bóg „stworzy³
ich jako mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuœci cz³owiek ojca swego i matkê i z³¹czy siê
ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em”.
A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co
wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie
rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze

pytali Go oto. Powiedzia³ im: «Kto oddala
¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. I jeœli ¿ona opuœci
swego mê¿a, a wyjdzie za innego, pope³nia
cudzo³óstwo». Przynosili Mu równie¿ dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widz¹c to,
oburzy³ siê i rzek³ do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê, powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I bior¹c je
w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogos³awi³ je.
Oto s³owo Pañskie

Nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa
Dzisiejsza Ewangelia podejmuje
wa¿ny, jak¿e aktualny temat nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. Tego zagadnienia nie mo¿na rozpatrywaæ w odniesieniu do praw ustalonych przez
ludzi, bo wtedy by³oby ³atwo znaleŸæ
okolicznoœci, które tê nierozerwalnoœæ
neguj¹. Nie mo¿na tak¿e odwo³ywaæ
siê do panuj¹cej mody i stylu ¿ycia,
bo tak¿e tu kwestia nierozerwalnoœci
ma³¿eñstwa traktowana jest – powiedzia³bym – z przymru¿eniem oka
i w³aœciwie ka¿dy powód jest dobry,
aby usprawiedliwiæ rozwód. We
wspó³czesnym œwiecie mówienie
o nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa niejednego wprowadza w zak³opotanie. Niemal ka¿dego dnia s³yszymy w mediach informacje o nierozerwalnoœci

i zdradzie. Nasta³a jakaœ dziwaczna
moda, aby pochwalaæ takie postawy i z
dum¹ mówiæ o tym przed kamerami telewizji i mikrofonami radia. Wiele równie¿ brukowych pism robi na tym wielki biznes. O swoich zdradach i niewiernoœci mówi¹ politycy, sportowcy i artyœci. Szkoda, ¿e zapomina siê o cierpieniu, które zwi¹zane jest z utrat¹ mi³oœci
i niewiernoœci¹. O cierpieniu jakie zadaje siê dzieciom na starcie ich ¿ycia.
Rany zadane mi³oœci s¹ nieuleczalne.
Eucharystia jest Ÿród³em mi³oœci.
Uczestnicz¹c w niej odnawiamy i umacniamy nasz¹ wzajemn¹ mi³oœæ i jednoœæ.
Niech stanie siê ona dla nas lekiem na
z³o egoizmu, który prowadzi do niewiernoœci i niezgody.
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ekspozycje przedstawiaj¹ce b³. ks.
Jerzego jako kap³ana, który odpowiedzia³ na znaki Boga i przez lata
dojrzewa³ do mêczeñstwa.
Ostatnim miejscem, do którego pielgrzymujemy, jest Wojskowy Cmentarz na Pow¹zkach za³o¿ony w 1912
roku. Spoczywaj¹ tu m.in. ¿o³nierze
polegli w obronie Warszawy, AK,
AL. Przy g³ównej alei spoczywa wielu
wybitnych dzia³aczy oraz twórców
kultury. Wêdrujemy alejkami, modlimy siê zatrzymujemy siê przy niektórych mogi³ach osób, które odesz³y
kilka lat, kilka miesiêcy temu. Stajemy przy pomniku osób, które zginê³y w katastrofie pod Smoleñskiem,
powracaj¹ wspomnienia.
Nasz pobyt w stolicy koñczymy na
cmentarzu, a przecie¿ cmentarz; to
historia narodu, a myœmy tê historiê
przypominali i poznawali w ci¹gu
dwóch dni pielgrzymowania.
By³a to niezapomniana pielgrzymka. Po raz kolejny zachwyci³o nas
bogactwo historii naszej stolicy. Bogu
dziêkujemy za zorganizowanie tej cudownej wyprawy. Kierowca Pan Jurek Wêgrzyn bardzo nam w niej dopomóg³. Przekazujemy mu nasz¹
wdziêcznoœæ.
Maria Zadora

(ci¹g dalszy ze str. 5)

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

nego duchownego – Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyñskiego.
Na dziedziñcu zamku królewskiego poznajemy historiê dawnej rezydencji królów i siedzibê Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Obecnie muzeum, oœrodek edukacji
kultury i sztuki oraz miejsce, w którym odbywaj¹ siê ró¿ne uroczystoœci pañstwowe. Na Placu Zamkowych robimy pami¹tkowe zdjêcie na
tle zamku i barokowego pomnika ku
czci Króla Zygmunta III Wazy.
Krakowskim Przedmieœciem docieramy do Placu Pi³sudskiego, nosz¹cego kiedyœ nazwê Pl. Zwyciêstwa. W czerwcu 1979 roku, podczas
mszy œw. podczas pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski Jan
Pawe³ II wypowiedzia³ tu: „Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej Ziemi”.
Zatrzymujemy siê przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza, który powsta³
w 1925 roku. Z Placu Pi³sudskiego
jedziemy do parafii œw. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu. Przy koœciele
znajduje siê grób b³. ks. Jerzego Popie³uszki, a w podziemiach koœcio³a

Wrzeœniowy Apel pod znakiem krzy¿a
Jak co miesi¹c pielgrzymujemy
16 wrzeœnia z Ks. Infu³atem Jakubem Gilem na Apel Jasnogórski.
W tych dniach przypada Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a. Krzy¿ jako znak
cierpienia i jako znak wyniesienia.
Przez krzy¿ jesteœmy zbawieni,
w tym znaku zwyciêskie ¿ycie.

W rozwa¿ania tajemnic chwalebnych
wprowadza nas Ks. Infu³at. Chrystus
zwyciê¿a œmieræ, szatana, piek³o. Bóg
jest Panem ¿ycia. Uznanie Chrystusa
za Boga, to jest ³aska wiary. Omadlamy w pierwszej tajemnicy zmartwychwstanie Tajemnica Wniebo-7-
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Intencje mszalne:

Czwartek 11 paŸdziernika
6.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
6.45 Œp. Augustyn Kowalski
Poniedzia³ek 8 paŸdziernika
00
7.30 Œp. Stanis³aw Byrski
6. Œp. Józefa Wojas
8.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. Józef Czaja, syn Sebastian, córka
00
12.
Œp. Marian Gracyasz - 5 r. œm.
Monika, za roziców z obu stron,
00
18.
Œp. Franciszek Kowalski
Œp. Magdalena Wiewiórka
45
Œp. Jan Forystek
6.
Œp. Stanis³aw Knapik
30
Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e dla Renaty
7.
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
00
i Wies³awa w 25 r. œlubu
8.
Œp. Augustyn Kaliñski
Pi¹tek 12 paŸdziernika
12.00 Œp. Franciszek Kowalski
18.00 Œp. Franciszek Piecek
6.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. Stanis³aw Byrski
6.45 Œp. Eugeniusz Wistab, babcia Bronis³awa
Wtorek 9 paŸdziernika
i Wiktoria, Jerzy i Jadwiga Bi³y
6.00 Œp. Franciszek Kowalski
7.30 Œp. Eugeniusz Owcarz
6.45 Œp. Janina Pochopieñ
O b³o. Bo¿e dla firmy Bergel
Œp. Apolonia Sieradzka
Dziêkczynna za pielgrzymkê przez
7.30 Œp. Jan Forystek
30 lat Maria Gregina
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e za wstawien8.00 Œp. Franciszek Kowalski
nictwem B³og. Jana Paw³a II dla Zdzis³awa 12.00 Œp. Jan Morawiec - 9 r. œm.
12.00 Œp. Stanis³aw Byrski
18.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
18.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. Maria i Miko³aj i zmarli z rodziny
O Bo¿e b³og. dla Kamili w 18 r. ur.
Sobota 13 paŸdziernika
Œroda 10 paŸdziernika
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
6.00 Dziêkczynno - b³ag. dla Magdaleny
6.45 Œp. Stanis³aw Knapik
i Stanis³awa w 20 r. œlubu z b³ogos³.
7.30
dla ca³ej rodziny
8.00 Œp. Edward Wiercimak
6.45 Œp. Edward S³oboda
00
12.
Dziêkczynna za 10 lat ma³¿eñstwa dla
7.30 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
Artura i Katarzyny z proœb¹ o zdrowie
8.00 Œp. Stanis³aw Byrski
i b³og. Bo¿e na dalsze lata, a szczególnie
12.00 Œp. Stanis³aw Knapik
dla synka Fabianka
18.00 W intencjach nowennowych
18.00 Œp. Marek Kunowski
Za ¿ywych:
Œp. Olga Zygmuntowska
- O b³og. Bo¿e dla Dominika Warcho³ 13 r.ur.
Niedziela 14 paŸdziernika
Za zmar³ych:
6.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. Franciszek Kowalski
30
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla wszystkich
Œp. Aleksandra i Czes³awa Sikorowie w r.œm. 7.
Ró¿ i ks. Opiekuna od 8 Ró¿y
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Julia i Józef Wiercimak
00
9.
Œp. Karol Piekarczyk - 6 r. œm.
Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
00
9.
Roków: Œp. Marcin Salepa - 8 r. œm.
Œp. Apolonia Sieradzka
30
10.
Œp. Zofia, Edward Skiba
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
00
12.
Za Parafian
Œp. Janina Brañka
30
13.
Roczki
Œp. Zyta Romañska
00
18.
Œp. Wojciech Gawlik
Œp. Danuta Forystek
Œp. Waleria i Józef Miko³ajek
Œp. Anna Czaicka
-6-

27. Niedziela Zwyk³a - 07 paŸdziernika 2012
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 68. Tydzieñ Mi³osierdzia.
O godz. 17.00 procesja ró¿añcowa. Od dziœ Msza œw. z godz. 13.15
zosta³a przesuniêta na godz. 13.30.
2. W przysz³¹ niedzielê w Polsce
obchodziæ bêdziemy XII Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan Pawe³ II –
Papie¿ Rodziny.”. Po mszy œw.
o godz. 7.30 zmianka tajemnic ró¿añcowych. Przy Bazylice zbiórka na
pomoc stypendialn¹ dla zdolnej, ale
ubogiej m³odzie¿y. Temu samemu
dzie³u s³u¿yæ bêdzie zbiórka na rynku. W tym dniu obchodzimy Dzieñ
Edukacji Narodowej. Polecamy Bogu
naszych czcigodnych Nauczycieli,
Katechetów i Wychowawców.
3. Zachêcamy wiernych do odmawiania ró¿añca w domach lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
o godz. 17.30 i dodatkowo rano
o godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.
4. Na wypominki roczne, oraz
msze œw. zbiorowe przyjmujemy
w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Natomiast wypominki listopadowe sk³adamy w kaplicy œw. Rodziny.
5. 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.

6. W so bot ê 20 pa Ÿdz ier ni ka
pielgrzymka do Ojcowa i Pieskowej Ska³y. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.
7. Wszystkich chêtnych zapraszamy na styczniow¹ pielgrzymkê
do Fatimy i Santiago de Compostela. Zapisy przyjmuje i informacji
udziela ks. Adam.
8. Pamiêtajmy w modlitwach o alumnach Seminarium Duchownego, którzy rozpoczynaj¹ nowy rok akademicki w przygotowaniu do kap³añstwa.
9. W przykoœcielnej zbiórce na pomoc dla dzieci ze Skawiny zebrano
4.307 z³ i 10 euro. Rodzice wraz
z dzieæmi sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie wszystkim Ofiarodawcom.
10. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – œwiêto b³. Wincentego Kad³ubka, biskupa, w sobotê – wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, prezbitera.
11. Poprzez lekturê prasy katolickiej pog³êbiamy nasz¹ wiarê i wiêŸ
z Bogiem. Zachêcamy do czytania
prasy katolickiej oraz do ogl¹dania
programów telewizyjnych o tematyce religijnej.
12. Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy zawierzamy parafian i pielgrzymów. Niech Patron naszego miasta,
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II wyprasza potrzebne ³aski dla wszystkich
Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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Sp o l e g l i w y

³ach. Ka¿dy m³ody kap³an w naszej
polskiej sytuacji du¿o godzin spêdza
na katechizacji szkolnej. Przewa¿nie
ma pe³ny etat. Katechizacja w szkole
œredniej jest trudna. Doœæ czêsto zdarza siê, ¿e wychowankowie nie s¹ zainteresowani religijnymi tematami.
W naszych czasach lansuje siê pogl¹d,
¿e trzeba siê uczyæ tego, co ¿ycie u³atwi, co siê w przysz³oœci bardzo przyda. Ceni siê znajomoœæ obcych jêzyków, a tak¿e du¿¹ wiedzê informatyczn¹. Wa¿ne s¹ przedmioty, które
u³atwi¹ w przysz³oœci pracê. Co daje
m³odemu cz³owiekowi religia? OdpowiedŸ na to pytanie w sposób zadawalaj¹cy i kompetentny wymaga od
katechety wielkiej umiejêtnoœci. Niejednokrotnie s³ysza³em z ust ks. Wojciecha, ¿e grono pedagogiczne wraz
z dyrekcj¹ szko³y, w której pracowa³,
czyni³o ³atwiejsz¹ i przyjemniejsz¹
jego katechetyczn¹, czêsto niewdziêczn¹ pracê.
Ks. Wojtek by³ kap³anem otwartym i bardzo pokornym. Umia³ siê
z ka¿dym „dogadaæ”. Nie zas³ania³
sob¹ Boga. Podziwia³em go w pracy kancelaryjnej. Z wielk¹ kultur¹
za³atwia³ interesantów. Umia³ s³uchaæ i bardzo grzecznie odpowiadaæ. Z ca³¹ pasj¹ s³u¿y³ duszpasterstwu kancelaryjnemu.
W ró¿norakiej pos³udze duszpasterskiej stara³ siê byæ czytelnym
drogowskazem na Bo¿ej drod ze.
Droga s³u¿y do chodzenia, deptania, je¿d¿enia. Pewno nasz Ksi¹dz
zazna³ niejednokrotnie gorzkiego
smaku deptania i zaje¿d¿ania. Nigdy

Dobry klimat to marzenie ka¿dego
pracownika w ka¿dym zak³adzie pracy. Szko³a jest specyficznym miejscem kszta³towania cz³owieka. Pog³êbienia ludzkich zdolnoœci. To
miejsce zafascynowania nauk¹ m³odego pokolenia. Pan Jezus mówi¹c
o szkole przyrównywa³ j¹ do zagonu, który nale¿y nieustannie obsiewaæ dobrym ziarnem. Dusza cz³owieka to ³an pola, o który nale¿y
dbaæ. To jest g³ówne zadanie tych,
którzy pracuj¹ w szkole. O tej specyficznej pracy mówi³ Jezus
w Ewangelii w przypowieœci o drzewie. Mówi³ o sobie, ¿e jest jak ogrodnik, który troszczy siê by drzewo
rodzi³o piêkne owoce. Praca nauczyciela w szkole jest zajêciem
ogrodnika. Du¿¹ troskê wk³ada by
podopieczni mogli siê pod ka¿dym
wzglêdem rozwijaæ. Trzeba kochaæ
swój zawód i z mi³oœci¹ pielêgnowaæ
swój sad. Nauczyciel jako ogrodnik
stara siê przycinaæ u m³odych z³e pêdy
by si³a m³odoœci nie sz³a w wielkoœæ
liœci, ale rodzi³a w³aœciwe owoce.
Dobry klimat w szkole tworz¹ tak
nauczyciele, jak i uczniowie. Ca³a
szkolna spo³ecznoœæ jest odpowiedzialna za niego.
Ks. Wojciech Szel¹g czu³ siê bardzo dobrze, tak w szkole œredniej im.
ks. Jana Twardowskiego – dawnej
budowlance, jak równie¿ i w szkole
im. ks. Józefa Tischnera. Du¿o dobrych s³ów wypowiada³ o w³aœciwej
atmosferze panuj¹cej w tych szko-4-

dostrzegalny. Dziêki Twojej pos³udze
by³o w naszej parafii ciekawiej i radoœniej. Dziêkujemy za to, ¿e taki
by³eœ. Tym darem nas ubogaca³eœ.
Nowa parafia jak¹ s¹ Dobczyce bêdzie dla Ciebie nowym wyzwaniem
i ubogacaj¹cym doœwiadczeniem.

jednak o tym g³oœno nie mówi³. Nie
skar¿y³ siê. Ró¿norakie upokorzenia w cichoœci ofiarowa³ Bogu.
Ksiê¿e Wojtku, by³eœ w pracy
duszpasterskiej w Wadowicach tak
zwyk³ym, ¿e czasami nawet niezauwa¿alny. Tak jednak potrzebny jak
powietrze i woda – te¿ czêsto nie-

ks. Infu³at

Pielgrzymka do Warszawy cz. II
Jedziemy do g³ównego celu naszego pielgrzymowania po³o¿nego na
Wzgórzu Koœciuszkowskim – Centrum Nauki Kopernik. Najnowsza
atrakcja stolicy. Otwarta w listopadzie 2010 roku placówka nale¿y do
najnowoczeœniejszych tego typu instytucji w Europie. Jego misj¹ jest
rozbudzenie ciekawoœci, wspomaganie samodzielnego poznawania
œwiata. Mo¿na tu przeprowadzaæ
eksperymenty, dziêki którym skomplikowane zjawiska zachodz¹ce
w przyrodzie staj¹ siê zrozumia³e.
Na zwiedzaj¹cych czekaj¹ setki interaktywnych urz¹dzeñ, a stanowiska s¹ dostosowane do zainteresowañ osób w ró¿nym wieku. Po dwugodzinnej wêdrówce spotykamy siê
i rozpoczyna siê wymiana spostrze¿eñ, jedni s¹ zachwyceni, a inni rozczarowani. Patrzyliœmy na dzieci,
m³odzie¿ która siê œwietnie bawi³a,
a równoczeœnie uczy³a, nam nie
wszystkim siê to uda³o.
Po pracowitym dniu jedziemy do
Otwocka na nocleg do Sióstr Bezhabitowych, gdzie czeka na nas
pyszna obiadokolacja. Dzieñ koñczymy udzia³em we mszy œw. od-

prawianej przez ks. inf. Jakuba Gila.
Drugi dzieñ naszej pielgrzymki rozpoczynamy msz¹ œw. Jedziemy do
centrum Warszawy, gdzie spotykamy
siê z przewodnikiem. Na trasie wêdrówki znalaz³o siê m.in.: Katedra
Polowa Wojska Polskiego, mury Starego Miasta, przy murze od strony
Podwala pomnik Ma³ego Powstañca.
Figurka drobnego, ma³ego ch³opca
w za du¿ym poniemieckim he³mie
przypomina jak wiele dzieci bra³o
udzia³ w walkach.
Zabytkowymi uliczkami docieramy
na rynek Starego Miasta. Na œrodku
znajduje siê przywrócona przed kilku laty Syrena. Zwiedzamy najstarsz¹
œwi¹tyniê Warszawy i jedno z najwa¿niejszych miejsc dla narodu polskiego: Archikatedra œw. Jana Chrzciciela. Mia³y tu miejsce œluby i koronacje
w³adców oraz wielu wa¿nych osobistoœci. W podziemiach katedry spoczywa kilkunastu zas³u¿onych Polaków. Do dziœ w surowych, gotyckich
wnêtrzach odbywaj¹ siê wa¿ne uroczystoœci pañstwowe. Jan Pawe³ II
wielokrotnie odwiedza³ Archikatedrê,
gdzie modli³ siê przy grobie wybit-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

