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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
29. Niedziela Zwyk³a

P i e l g r z y m k a  d o  L i c h e n i a

przez Poznañ i Kalisz cz.II

Rozalia Borkowska

Pod wieczór przy-
je¿d¿amy do celu naszej
pielgrzymki – Lichenia,

do s³yn¹cego cudami wizerunku
Maryi. Mimo póŸnej pory, ks., Infu-
³atowi udaje siê odprawiæ dla nas
mszê œw. w kaplicy b³ogos³awione-
go Stanis³awa Papczyñskiego, za³o-
¿yciela Zakonu Maranów. Pozosta-
jemy w Bazylice Licheñskiej na Ape-
lu Maryjnym, a póŸniej bierzemy
udzia³ w wieczornej procesji przy
œwiecach wokó³ bazyliki.

Inicjatorem budowy bazyliki by³
ks. Eugeniusz Makulski. Jest to naj-
wiêksza budowla w Polsce, ósma
w Europie i dwunasta w œwiecie,
o d³ugoœci 139 m, a szer. 77 m,
w czêœci centralnej wys. 64,8 m,
a wys. krzy¿a wie¿y 141,5. Œwiat³o
wpada do œwi¹tyni przez tyle okien,
ile jest dni w roku – 365, wejœæ do
œrodka jest tyle, ile rok ma tygodni –
52, do koœcio³a prowadz¹ 33 stop-
nie, nawi¹zuj¹ce do lat ¿ycia Chry-
stusa na ziemi. Kopu³a bazyliki ma
45 m wysokoœci i 25 szerokoœci, jest
wiêc widoczna z bardzo daleka.
W o³tarzu g³ównym bazyliki umiesz-
czono maleñki obraz z wizerunkiem
Matki Bo¿ej nazywanej przez piel-
grzymów Bolesn¹ Królow¹ Polski.
Maryja w Koronie, do piersi tuli or³a

bia³ego, a na Jej p³aszczu
znajduj¹ siê insygnia
Mêki Pañskiej. Ks. Eugeniusz Makul-
ski, który odkry³ na nowo historiê
obrazu Matki Boskiej, rozbudowa³
nabo¿eñstwo do MB Licheñskiej.
W nim powsta³a idea, aby wybudowaæ
godn¹ œwi¹tyniê. Wierzy³ i dzia³a³. Po-
przez te drobne ofiary ogromnych rze-
szy ludzi zdo³a³ wybudowaæ tê œwi¹-
tyniê, mimo ogromnych trudnoœci. Ks.
Makulski nie lêka³ siê przeszkód.

Stajemy przez Matk¹ Licheñsk¹,
aby zawierzyæ Jej nas samych
i wszystkie nasze codzienne sprawy.

W 1967 roku obraz otrzyma³ koro-
nê papiesk¹ od papie¿a Paw³a II,
a koronacji dokona³ ks. kard. Stefan
Wyszyñski, który jako alumn Semi-
narium Duchownego pracowa³ w Li-
cheniu i tutaj dozna³ cudownego
uzdrowienia. W 1999 roku Jan Pawe³ II
pob³ogos³awi³ budowan¹ œwi¹tyniê.
2 lipca 2006  cudowny obraz zostaje
wprowadzony z koœcio³a œw. Doroty
do bazyliki pw Najœwiêtszej Maryi
Panny Licheñskiej.

Wyje¿d¿aj¹c w niedzielê z Liche-
nia, wstêpujemy jeszcze do Lasku
Gr¹bliñskiego, gdzie w 1850 roku
Maryja ukazywa³a siê pasterzowi
Miko³ajowi Sikatce, przekazuj¹c mu
swoje orêdzie. cdn

15 paŸdziernika obchodzony jest Dzieñ Dziecka Utraconego. Idea ta naro-
dzi³a siê w Stanach Zjednoczonych w 1988 r. W naszym kraju prze¿ywamy go
od 2004r. Coraz wiêcej osób uczestniczy wówczas w nabo¿eñstwach i Mszach
œw. sprawowanych za dusze zmar³ych dzieci. Dziêki temu zwiêksza siê rów-
nie¿ œwiadomoœæ spo³eczna zwi¹zana z potrzeb¹ pochowania cia³ek dzieci
zmar³ych przed urodzeniem i pozostawionych w szpitalach. Grobowiec dla
poronionych dzieci wybudowa³ ks. pra³at Tadeusz Kasperek na parafialnym
cmentarzu w Wadowicach. Rodzicom, a zw³aszcza matkom nienarodzonych
dzieci serdecznie wspó³czujê.

Dzieci utracone

Ks. infu³at Jakub Gil
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S³owo na niedzielê Dzieñ Papieski Wadowiczan w Krakowie

Zdzis³aw Kokowicz

Wierni wadowickiej parafii papie-
skiej od lat pielgrzymuj¹ do Bazyli-
ki Bo¿ego Mi³osierdzia w czwarty
pi¹tek ka¿dego miesi¹ca. W paŸ-
dzierniku termin jednorazowo zmie-
niono. Druga niedziela miesi¹c –
Dzieñ Papieski. Impulsem do zmia-
ny terminu by³o zaproszenie wier-
nych przez Kard. Dziwisza do udzia-
³u w tym dniu w Marszu Dla ¯ycia
i Rodziny. Chêtnych do udzia³u
w pielgrzymce by³o mniej ni¿ zwy-
kle. Zmieœciliœmy siê do busa, choæ
zazwyczaj by³ potrzebny autobus.
Byæ mo¿e niektórzy mieli opory by
braæ udzia³ w „marszu” w istocie
czymœ bli¿ej nieznanym. Ci, którzy
pojechali – naprawdê nie ¿a³uj¹.
Oczywiœcie tradycyjnie najpierw
by³a œw. Faustyna, czyli nawiedze-
nie bazyliki Mi³osierdzia Bo¿ego.
Odbyliœmy krótk¹ adoracjê w kapli-
cy Najœwiêtszego Sakramentu.
O 10:30 telewizyjna msza œw. cele-
browana pod przewodnictwem nun-
cjusza papieskiego arcybiskupa Ce-
lestino Magliore.

Nastêpny nasz cel to centrum Kra-
kowa. Maj¹c nieco zapasu czasu wa-
dowick¹ grup¹ idziemy na Plac Ma-
tejki, a tam nasz duchowy przewod-
nik przypominam nam najistotniej-
sze sprawy dotycz¹ce wzniesienia
majestatycznego monumentu Grun-
wald. Czas wzniesienia to 1910 rok,

czyli jeszcze Polska w okowach za-
borców. Celem powstania pomnika
by³o budzenia patriotyzmu, ducha
narodu i oddanie chwa³y Praojcom.
Potem o 12:15 g³ówny cel pielgrzym-
ki – msza œwiêta w bazylice œw. Flo-
riana (to tam w latach 1949 – 1951
ks. dr Karol Wojty³a pracowa³ jako
wikariusz).

G³ówny celebrans ks. inf. Fidelus,
w koncelebrze wielu kap³anów Archi-
diecezji. Wœród nich nasz ks. inf. Ja-
kub Gil. Po mszy  œw. wszyscy wyru-
szamy od œw. Floriana do Bazyliki
Mariackiej. Sama trasa bardzo krót-
ka. Towarzyszy nam z³ota, polska je-
sieñ. Twarze radosne, zas³uchane
w œpiewy grupy m³odzie¿y, której
sporo. Wiêkszoœæ coœ niesie. S¹ ba-
loniki z napisem „Tak dla ¿ycia i ro-
dziny”. S¹ na bardzo d³ugich drzew-
cach flagi (ok. 300) przygotowane
przez m³odzie¿ ze Szczecina. Jest nie-
siona modlitwa wypisana na bardzo,
bardzo d³ugim p³ótnie – dzie³o te¿
m³odzie¿y.

W Dniu Papieskim w £agiewni-
kach, u œw. Floriana i w marszu do-
minowa³a modlitwa za ¿yciem i ro-
dzin¹. Nie brak³o dziêkczynienia
Bo¿ej Opatrznoœci za dar b³og. Jana
Paw³a II, najwiêkszego wœród ludzi
Obroñcy ¿ycia i rodziny. Ci, którzy
nie byli maj¹ czego ¿a³owaæ.

Wybór Papie¿a Polaka – znakiem Bo¿ej Opatrznoœci
Dla nas, Polaków i mieszkañców

Wadowic dzieñ 16 paŸdziernika po-
zostanie na zawsze dniem wyj¹tko-
wym. Tego dnia 1978 roku Kardy-
na³owie z ca³ego œwiata zebrani na
Konklawe w Kaplicy Sykstyñskiej
wybrali arcybiskupa krakowskiego,
kard. Karola Wojty³ê, na papie¿a.
Po raz pierwszy od 1523 roku Na-
miestnikiem Chrystusa i Nastêpc¹ œw.
Piotra zosta³ Biskup pochodz¹cy nie
z W³och, ale z „dalekiego kraju”,
z Polski. Pierwszy Polak i pierwszy
S³owianin na Stolicy Piotrowej.

Nazajutrz po uroczystej inaugura-
cji Pontyfikatu, a by³o to 23 paŸdzier-
nika 1978 roku, podczas specjalnej
audiencji dla Polaków z Ojczyzny
i emigracji, b³og. Jan Pawe³ II wyra-
zi³ pragnienie w s³owach: Nie zapo-
minajcie o mnie w modlitwie na Ja-
snej Górze i w ca³ej naszej OjczyŸ-
nie. Podobnej treœci s³owa zosta³y
umieszczone w naszej bazylice,
w kaplicy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy: Was wszystkich proszê, aby-
œcie przed wizerunkiem Tej Matki
otaczali mnie nieustann¹ modlitw¹.

Wtedy Polacy postanowili 16-go
dnia ka¿dego miesi¹ca, podczas Eu-
charystii i w prywatnych modlitwach,
polecaæ Bogu i Matce Najœwiêtszej
naszego Wielkiego Rodaka, Bisku-

pa i Papie¿a. Czyniliœmy to gorliwie
przez 27 lat za ¿ycia b³og. Jana Paw-
³a II. Czynimy to równie¿ i teraz dziê-
kuj¹c za Jego wp³yw na losy œwiata.

Z naszej parafii ju¿ od kilku lat ka¿-
dego 16-go dnia miesi¹ca na Jasn¹
Górê udaje siê grupa pielgrzymów
pod przewodnictwem niestrudzonego
ks. inf. Jakuba Gila. W tym miesi¹cu
wraz z pielgrzymami dziêkujemy rów-
nie¿ za peregrynacjê Cudownego
Obrazu Jezu Ufam Tobie wraz z reli-
kwiami œw. Faustyny i b³og. Jana
Paw³a II. Peregrynacja ta dokona³a siê
w naszej parafii dok³adnie 16 paŸdzier-
nika 2011 roku. By³a ona wielkim
dziêkczynieniem za wyniesienie na
o³tarze naszego Rodaka.

W najbli¿szy poniedzia³ek, a bê-
dzie to liturgiczne wspomnienie B³o-
gos³awionego,  przez ca³y dzieñ
w naszej Bazylice odbywaæ siê bêd¹
spotkania, nabo¿eñstwa i koncerty
poœwiêcone Osobie B³ogos³awione-
go Papie¿a. O godz. 18.00 uczestni-
czyæ bêdziemy w uroczystej Mszy
œw. pod przewodnictwem JE ks. bpa
Jana Zaj¹ca.

Bardzo serdecznie zapraszamy
naszych parafian, a tak¿e mieszkañ-
ców Wadowic, którym patronuje
b³og. Papie¿, do udzia³u w tych wy-
darzeniach.

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA: Iz 53, 10-11

EWANGELIA:  Mk 10, 35-45 Prze³o¿eñstwo jest s³u¿b¹

Hbr 4, 14-16

 Ks. Proboszcz
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Poniedzia³ek 22 paŸdziernika
   6.00 Œp. Barbara Zemanek

O zdrowie dla Marka i rodziny
  6.45 Œp. Jan Medoñ
  7.30 Œp. Józefa Bogacka, m¹¿ Jakub - r.œm.
  8.00 Œp. Jerzy Warcho³
12.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
18.00 Œp. Stanis³aw Musia³

Œp. Wac³awa Kaszlej i rodzice
Wtorek 23paŸdziernika
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Jerzy Warcho³

Œp. Józefa Wojas
  7.30 Œp. Eugeniusz Owcarz
  8.00 Œp. Franciszek i Franciszka Tyrybon

i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Józef Twaróg oraz Anna ¿ona
18.00 Œp. Józef Hajnosz

Œp. Ks. Kanonik Tadeusz Byliciñski
i zmarli z rodziny

Œroda 24 paŸdziernika
   6.00 Œp. Józefa Wojas

Œp. Józef Maga
  6.45 Œp. Stefania Adamczyk - 11r. œm.

Œp. Stefan jej m¹¿
oraz Œp. Józef i Antoni - synowie

  7.30 Œp. Józef Œwiat³oñ - 16 r. œm.
Œp. Dominika - ¿ona, Œp. Jan - syn

  8.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
12.00 Œp. Stanis³aw Pióro
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Tadeusz Seweryn
Œp. Jerzy Warcho³
Œp. £ukasz Filek - 1 r. œm.
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Janina Brañka
Œp. Zyta Romañska
Œp. Czes³aw Wróbel
Œp. Anna Czaicka
Œp. Frida i Wilchelm Major
Œp. Irmgarda i W³adys³aw Dziwak
Œp. Szymon, Anna, Julia, Bronis³aw Dziwak
Œp. Franciszka i Eryk Skowronek
Œp. Tekla i Józef Œpiewak
Œp. Jadwiga, Lenart, Alojzy Krzyka³a
Œp. Teresa Witosz, Wanda August Miœ
córka Krystyna, syn Józef
Œp. Jan Fraœ, Rozalia Fraœ oraz za dusze
opuszczone

 Czwartek 25 paŸdziernika
  6.00 Œp. Józef Maga
  6.45 Œp. Barbara ̄ egliñska
  7.30 Œp. Jerzy Warcho³
  8.00 Œp. Janina Pochopieñ
12.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
18.00 O b³og. Bo¿e dla Rafa³a w 18 r. urodzin
Pi¹tek 26 paŸdziernika
  6.00 Œp. Tadeusz Kubera i zmarli z rodziny
  6.45 Œp. Józef Maga
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
  8.00 O zdrowie dla Bogumi³y i opiekê Matki

Najœwiêtszej dla jej rodziny
12.00 Œp. Jerzy Warcho³
18.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ

Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Stanis³aw ¯ak

Sobota 27 paŸdziernika
  6.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
  6.45 Œp. Jerzy Warcho³
  7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
  8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d

Dziêkczynno - b³agalna w intencji
Anny i Bart³omieja w 5 r. œlubu o ³aski,
b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

12.00 Œp. W³adys³aw Cholewka, Zofia ¿ona
Œp. Anna, Alojzy i Karol

18.00 Dziêkczynna za Mariê w 85 r. urodzin
Œp. Tadeusz, Jadwiga Bucha³a

Niedziela 28 paŸdziernika
  6.00 Œp. Anna, Ludwik Szczurek i rodzice
  7.30 Œp. Jan, Helena, Boles³aw Putek - 25 r. œm.

z rodzin¹
Œp. Tadeusz Miarka - 18 r. œm., rodzice i teœcie

 9.00 Za Parafian
 9.00 Roków:
10.30 Œp. Marek Kunowski
12.00 Œp. Kazimierz Kowalski - 14 r.œm.
13.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Heleny
18.00 Œp. Wies³aw Ga³uszka - 5 r.œm.

29. Niedziela Zwyk³a - 21 paŸdziernika 2012Intencje
mszalne:

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz wy-
stosowa³ dekret o mo¿liwoœci uzy-
skania ³aski odpustu zupe³nego
w Roku Wiary w Archidiecezji Kra-
kowskiej. Wierni odpowiednio uspo-
sobieni, a wiêc w duchu prawdziwej
skruchy za w³asne grzechy, wzbu-
dziwszy wewnêtrzn¹ postawê ca³ko-
witego oderwania od ka¿dego grze-
chu, tak¿e powszedniego, po sakra-
mentalnej spowiedzi, przyjêciu Ko-
munii Œwiêtej i modlitwie w inten-
cjach Ojca Œwiêtego, mog¹ uzyskaæ
tê ³askê w czasie trwania Roku Wia-
ry, od 11 paŸdziernika 2012 r. do 24
listopada 2013 r.

2. Dziœ obchodzimy 86. Œwiatowy
Dzieñ Misyjny „Powo³ani, aby uka-
zywali blask S³owa prawdy”. Roz-
pocznie on obchody Tygodnia Mi-
syjnego, podczas, którego jesteœmy
zaproszeni do zwiêkszenia naszego
zaanga¿owania misyjnego, poprzez
modlitwê, wyrzeczenia, ró¿norak¹
ofiarê i zaanga¿owanie w to najwa¿-
niejsze zadanie Koœcio³a jakim jest
dzielenie siê wiar¹. Dzieci z Ko³a Mi-
syjnego po Mszach œw. zbieraj¹ ofia-
ry na Papieskie Dzie³o Misyjne. Na
nabo¿eñstwach ró¿añcowych
o godz. 17.30 w nadchodz¹cym ty-
godniu modlimy siê za misje.

3. Jutro przypada liturgiczne wspo-
mnienie b³ogos³awionego Papie¿a
Jana Paw³a II. W tym dniu o godz.:

- 10.30 – rozpoczêcie programu
s³owno-muzycznego ku czci b³. Jana
Paw³a II

- 11.00 – koncert zespo³u wokal-
no-intsr. dla m³odzie¿y i nie tylko,

- 16.30 – koncert chóru katedry
z Brunszwiku k/Hanoweru w Niem-
czech,

- 18.00 – uroczysta Msza œw. pod
przewodnictwem JE ks. Bpa Jana
Zaj¹ca o b³ogos³awionym papie¿u
Janie Pawle II.

Zapraszamy naszych Parafian do
udzia³u w prze¿ywaniu tych wyda-
rzeñ dla uczczenia naszego Wielkie-
go Rodaka.

4. W œrodê o godz. 16.30 zaprasza-
my na spotkanie Honorow¹ Stra¿ Ser-
ca Bo¿ego.

5. Od najbli¿szego czwartku,
w ka¿dy kolejny czwartek tygodnia,
podczas Mszy œw. wieczornej bêdzie-
my siê modliæ przez wstawiennictwo
b³og. Jana Paw³a II. Po Mszy œw. bêd¹
odczytywane intencje modlitw i od-
prawiane bêdzie nabo¿eñstwo ku czci
naszego Rodaka.

6. W przykoœcielnej zbiórce na po-
moc stypendialn¹ dla zdolnej, ale
ubogiej m³odzie¿y przeprowadzonej
w Dzieñ Papieski 14 paŸdziernika
zebrano 5.505z³ i 10 euro. Sk³adamy
serdeczne podziêkowanie wszystkim
Ofiarodawcom.

7. W zakrystii i kancelarii przyjmuje-
my na wypominki roczne i pó³roczne
oraz na msze œw. zbiorowe. Natomiast
przy chrzcielnicy znajduje siê skarbo-
na, do której mo¿na wk³adaæ wypominki
listopadowe wraz z ofiarami.

8. Pielgrzymka do Tarnowa oraz
œladami b³. Karoliny Kózkównej od-
bêdzie siê w sobotê 10 listopada
o godz. 7.00. Koszt 40 z³.
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ks. Infu³at

Inicjator nowej Ewangelizacji

(ci¹g dalszy ze str. 3)

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

W Roku Wiary mamy na nowo
prze¿yæ jak wielkim skarbem dla
cz³owieka jest ³aska wiary. Bogu po-
trzebny jest ka¿dy cz³owiek, ale
i Stwórca jest nieodzowny dla ka¿-
dego z nas. Wci¹¿ aktualizuje siê pro-
mieniowanie Bo¿ego Wcielenia, któ-
re dokona³o siê za zgod¹ Najœwiêt-
szej Maryi Panny. Odkrywaj¹c piêk-
no naszej wiary chcemy zachwycaæ
tych, którzy doœwiadczaj¹ jej ciê¿a-
ru. Zakochany w Chrystusie œw. Fran-
ciszek z Asy¿u z przejêciem wo³a³
do ludzi i¿ Mi³oœæ nie jest kochana.
Bóg jest Mi³oœci¹ i On siê domaga
naszej wzajemnoœci.

Z niepokojem obserwujemy, jak
w sercach m³odych spopiela siê wiêŸ
z Chrystusem. Zachwyt œwiatem i jego
wynalazkami tak ich poch³ania, ¿e
bledn¹ uroki wiary. Wspó³czesny
œwiat wraz z rewolucyjn¹ technik¹,
zw³aszcza w dziedzinie komputeryza-
cji i internetu coraz bardziej ruguje
obraz i podobieñstwo Boga w duszy
ludzkiej. Rozbudzony przez œwiat
medialny, a zw³aszcza internet ero-
tyzm rozbudza w cz³owieku po¿¹dli-
woœæ cielesn¹ – tak, ¿e sprawy ducho-
we staj¹ siê marginalne.

W Dzieñ Papieski, 14 paŸdziernika
prze¿ywam mszê œw. w koœciele œw.
Floriana w Krakowie. Przygotowuj¹c
siê do uczestnictwa w Sakramentalnej
Ofierze wchodzê w rzekê wspomnieñ.
To do tego koœcio³a zosta³ skierowa-
ny jako wikariusz po Niegowici m³o-
dy ksi¹dz Karol Wojty³a. Duszpaste-
rzowa³ w niej od 1949 do 1951. Zale-
dwie dwa lata. By³ to czas agresyw-
nego komunizmu w Polsce. W³adza
Ludowa wszystko robi³a, ¿eby zniwe-
lowaæ wp³yw Koœcio³a na naród,
a zw³aszcza na dzieci i m³odzie¿. Zli-
kwidowa³a wszelkie katolickie stowa-

rzyszenia i zwi¹zki. Ksi¹dz nie mia³
prawa gromadziæ wokó³ siebie m³o-
dzie¿y. Ks. dr Karol Wojty³a robi
w koœciele floriañskim to, co ka¿dy
z ksiê¿y powinien czyniæ: spowia-
da, mówi kazania i rozmawia z tymi,
którzy przychodz¹ do zakrystii.
W pobli¿u kolegiaty œw. Floriana
znajduje siê Politechnika Krakow-
ska. Stamt¹d niektórzy studenci
przybywaj¹ na mszê œw. S¹ pod wra-
¿eniem kazañ, a zw³aszcza spowie-
dzi ks. Wojty³y. Przychodz¹ do za-
krystii, a¿eby poprosiæ tego Ksiêdza
by mogli siê z nim spotkaæ. W taki
niezwykle prosty sposób zaczyna siê
duszpasterstwo studenckie. Rodzi
siê pocz¹tek tzw. „Œrodowiska”, któ-
re poprzez serdeczne i bliskie kon-
takty z ks. Karolem Wojty³¹ bêdzie
promieniowa³o na inn¹ m³odzie¿. To,
co by³o niemo¿liwe, dziêki chary-
zmatowi ks. Karola Wojty³y staje siê
realne. Choæ nie wolno by³o z m³o-
dzie¿¹ wyje¿d¿aæ na wycieczki, czy
biwaki – On to czyni. M³odzie¿ nie
mo¿e siê zwracaæ do niego per
„Ksi¹dz” – zakonspirowana grupa
mówi „Wujku”.

Zawsze gdy Ÿle siê dzieje w ko-
œciele, przychodzi wielki œwiêty
i odnawia Jego oblicze. Równie¿
ks. Franciszek Blachnicki potrafi³
w cudowny sposób gromadziæ m³o-
dzie¿ podczas wakacyjnych, tzw.
oaz. Wakacyjne rekolekcje zwane
oazami i oparta na nich praca dusz-
pasterska w parafiach – dawa³a nie-
bywa³e efekty ewangelizacyjne.

Na tym miejscu trzeba tak¿e wspo-
mnieæ o trudnych duszpasterskich
spotkaniach w katechizacji przyko-
œcielnej. Monopol socjalistyczny
chcia³ o wszystkim decydowaæ. M³o-
dym pokoleniem pokieruje partia.
Rêce Koœcio³a precz od m³odzie¿y.
Nie ma miejsca na katechizacjê
w szkole. Tym niszcz¹cym katechi-
zacjê rozporz¹dzeniom – Koœció³ siê
nie poddaje. Uczy religii dzieci i m³o-
dzie¿ w koœcio³ach i zakrystiach. S¹
to czêsto bardzo trudne warunki. To
te¿ na owe czasy by³a nowa ewange-
lizacja. Marzyliœmy wtedy, by mo¿-
na by³o uczyæ religii w normalnych,
jasnych i ciep³ych salach, a nie w zim-
nych piwnicach, czy nieogrzewanych
strychach.

Przysz³y nowe czasy. Katechizacja
wróci³a do szko³y. Ze zdumienia jed-
nak przecieramy oczy i z niedowie-
rzaniem patrzymy, jak m³ode polskie
pokolenie nie odczuwa g³odu Boga.
Bardzo nas to trapi i przejmuje. Wie-
rzymy jednak, ¿e Bóg ubogaci wspó³-
czesnych katechetów w charyzmat
trafienia z ewangelicznym pos³aniem
do wspó³czesnych, m³odych Pola-
ków. Dziêki ich pracy Polska nie spo-
ganieje. Dzieci i m³odzie¿ w naszych
szko³ach oczekuje na now¹ ewange-
lizacjê. Z pewnoœci¹ poœle Bóg mo-
carzy ducha, którzy obficie bêd¹ za-
siewaæ ewangeliczne ziarno w za-
chwaszczone m³ode dusze. Usuwaæ
k¹kol i czyniæ miejsce dla pszenicy.

9. Wszystkich chêtnych zaprasza-

my na styczniow¹ pielgrzymkê do

Fatimy i Santiago de Compostela. Za-

pisy do koñca paŸdziernika przyjmu-

je i informacji udziela ks. Adam.

10. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-

dzia³ek – wspomnienie b³. Jana Paw-

³a II, papie¿a, w niedzielê – œwiêto

œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy

Tadeusza.


