Pielgrzymka do £agiewnik
W Roku Wiary, pielgrzymuj¹c do £agiewnik nawiedzamy
Zgromadzenia Zakonne Sióstr. 26 lipca 2013 roku pojechaliœmy do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie przy ul.
Smoleñsk. Tam spotkaliœmy siê z Matk¹ Prze³o¿on¹, która opowiedzia³a nam o Zgromadzeniu.
Za³o¿ycielk¹ Zgromadzenia jest b³ogos³awiona Maria Angela Truszkowska, w którym od pocz¹tku pe³ni³a
rolê matki i wychowawczyni
sióstr dla przysz³ych zadañ,
wyzwalaj¹c w nich gotowoœæ
na bezgraniczne poœwiêcenie
w s³u¿bie ludowi Bo¿emu.
Wychowywa³a siostry do
¿ycia kontemplacyjno –
czynnego i wzywa³a je do
zachowania równowagi miêdzy modlitw¹ i prac¹.
Centrum ¿ycia zakonnego
Matki Angeli stanowi³o gor¹ce nabo¿eñstwo do Chrystusa Eucharystycznego i do
Niepokalanego Serca Maryi.
18 kwietnia 1993 roku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II og³osi³ j¹ b³ogos³awion¹.
Podczas pielgrzymki nawiedziliœmy Centrum b³. Jana Paw³a II, górn¹ czêœæ
Œwi¹tyni, któr¹ 23 czerwca 2013 roku w obecnoœci Episkopatu Polski poœwiêci³
ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. W o³tarzu g³ównym i na bocznych œcianach
znajduje siê dekoracja mozaikowa - dzie³o o Marko Ivana Rupnika SJ - uznanego w œwiecie artysty s³oweñskiego pochodzenia, twórcê mozaik m.in. w krypcie
nowego koœcio³a w San Giovanni Rotondo we W³oszech. Modlimy siê w Kaplicy Kap³añskiej przy relikwiach b³. Jana Paw³a II.
Adoracj¹ w Kaplicy Wieczystej Adoracji koñczymy nasz¹ pielgrzymkê w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia, gdzie p³onie ogieñ mi³osierdzia, a Duch Œwiêty
nape³nia ludzkie serca swoj¹ obecnoœci¹.
Maria Zadora
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
24. N i e d z i e l a Z w y k³ a

S ierpniowy

Apel

Prawdopodobnie kanonizacja Jana
Paw³a II nast¹pi w Œwiêto Bo¿ego
Mi³osierdzia w przysz³ym roku.
Ks. Infu³at Jakub Gil przypomina
nam historiê tego œwiêta. Jan Pawe³ II
– jako ten, dziêki któremu poznaliœmy objawienia œw. s. Faustyny
i który ustanowi³ to Œwiêto.
Jak mamy siê przygotowaæ do tej
wspania³ej chwili? Miêdzy innymi
przez modlitwê i uczestnictwo
w 9-cio miesiêcznej Wielkiej Nowennie Apelowej. Ks. Infu³at
z Grup¹ Apelow¹ rozpocz¹³
17 sierpnia 2013 roku tê nowennê.
Modlitwê ró¿añcow¹ i rozwa¿ania
prowadzi³ ks. Krzysztof G³ówka.
Na spotkaniach z Ojcem Œwiêtym wo³aliœmy: „zostañ z nami”. Co to znaczy³o
wówczas, a co obecnie. To „zostañ” przybiera teraz inne znaczenie. Zosta³ z nami. ¯yje
ci¹gle w naszych sercach. Ale czy we wszystkich? Obserwujemy obecnie, jakby œwiat trochê zapomnia³ o Janie Pawle II. JeŸdziliœmy czêsto do Rzymu za ¿ycia Ojca Œwiêtego. Po œmierci równie¿, ale
(ci¹g dalszy na str. 7)

EWANGELIA:
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£k 15, 1-10 Radoœæ z nawrócenia grzesznika
Jezus opowiedzia³ swoim uczniom nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Pewien cz³owiek mia³ dwóch
synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca: „Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie przypada». Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy nich. Nied³ugo potem m³odszy syn, zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie strony i tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³, nasta³ ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³ cierpieæ niedostatek. Poszed³
i przysta³ do jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³ go na swoje pola, ¿eby pas³
œwinie. Pragn¹³ on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, którymi ¿ywi³y siê œwinie, lecz nikt mu
ich nie dawa³. Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: «Ilu¿ to najemników mojego ojca ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca, i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê
twoim synem: uczyñ miê choæby jednym z najemników». Wybra³ siê wiêc i poszed³ do
swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³ go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³
naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: «Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim synem».
Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug: «Przynieœcie szybko najlepsz¹ sukniê i ubierzcie go; dajcie
mu te¿ pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi. PrzyprowadŸcie utuczone cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³
siê». I zaczêli siê bawiæ. Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na polu. Gdy wraca³ i by³
blisko domu, us³ysza³ muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i pyta³ go, co to znaczy.
Ten mu rzek³: «Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ utuczone cielê, poniewa¿
odzyska³ go zdrowego». Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³ wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³
i t³umaczy³ mu. Lecz on odpowiedzia³ ojcu: «Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em
twojego rozkazu; ale mnie nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³ twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ
dla niego utuczone cielê». Lecz on mu odpowiedzia³: «Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy
mnie i wszystko moje do ciebie nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego, ¿e ten brat twój
by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê».
Oto s³owo Pañskie

Pokora i nawrócenie
Czytaj¹c tê przypowieœæ koncentrujemy
siê zazwyczaj na historii m³odszego syna
i chêtnie ignorujemy drug¹ czêœæ opowiadania. Mo¿e dlatego, ¿e pokazuje ona g³êboko zamaskowany grzech starszego syna,
który reprezentuje nas, pobo¿nych i porz¹dnych, którzy „nigdy nie przekroczyli” Bo¿ego przykazania. Na czym polega³ ów
grzech? Po pierwsze starszy syn ma zak³amany obraz samego siebie: nigdy nie przekroczy³em twojego rozkazu. Nie zrobi³em
nigdy nic z³ego… Po drugie, poniewa¿
uwierzy³ w swoj¹ bezgrzesznoœæ, dlatego

tym bezwzglêdniej os¹dza i potêpia grzech drugiego. Po trzecie, chora jest równie¿ jego relacja z ojcem, który w tym opowiadaniu jest
alegori¹ Boga. S³u¿ba w domu ojca nie jest
dla starszego syna Ÿród³em spe³nienia radoœci.
Wybuchn¹wszy gniewem nazywa j¹ harówk¹
niewolnika. Po czwarte i najgorsze, czyni to
wszystko w poczuciu ca³kowitej s³usznoœci: Jest
przekonany, ¿e ma racjê i ¿e ma do tego prawo. Przypowieœæ nie informuje nas, czy pod
wp³ywem ³agodnej perswazji ojca zmieni³ zdanie i czy siê nawróci³. Opowiadanie pozostaje
otwarte. Jego zakoñczenie ka¿dy z nas musi
dopisaæ sam. Ja i ty! ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pe³ni wra¿eñ udaliœmy siê do Krzemieñca. W muzeum wieszcza zachowa³y siê pami¹tki z ró¿nych okresów
¿ycia Juliusza. Tu¿ obok znajduj¹ siê
budynki Liceum Krzemienieckiego,
pocz¹tkowo funkcjonuj¹cego jako
Gimnazjum Wo³yñskie. Pomnik S³owackiego umieszczono wewn¹trz
koœcio³a œw. Stanis³awa. Niedaleko
Krzemieñca le¿y Poczajów, gdzie na
wzniesieniu góruje b³yszcz¹ca z³otymi kopu³ami £awra Poczajowska –
jeden z najwa¿niejszych klasztorów
koœcio³a prawos³awnego, jeden z trzech
klasztorów ukraiñskich prawos³awnych o statusie ³awry. W czasie najazdu tatarskiego w 1240 roku ponad
gór¹ ukaza³a siê Matka Boska, co sk³oni³o Tatarów do odst¹pienia od najaz(ci¹g dalszy ze str. 1)

coraz rzadziej nawiedzamy Jego
grób. Tak bardzo cieszy³ siê z odwiedzin Polaków. Wadowicom nikt nie
odbierze tego, ¿e „tutaj wszystko siê
zaczê³o”. Bardzo licznie gromadziliœmy siê ka¿dego 2-go dnia miesi¹ca na „wieczorach Jana Paw³a II”
i na Apelu o 21.37. Nawet w têgie
mrozy by³o nas wielu pod oknem.
W pierwszym miesi¹cu nowenny
prosimy, aby dobry Bóg raczy³ podsun¹æ nam dobre myœli do przygotowania siê do tego wielkiego dnia.
Mog³aby to byæ wystawiona w kaplicy B³ogos³awionego „Wielka
Ksiêga Postanowieñ”, któr¹ zape³nialibyœmy wpisami do Ojca Œwiêtego.
Mo¿e warto ju¿ teraz coœ postanowiæ? By³by to ma³y lub wielki dar -7-

du. Na skale pozosta³ œlad stopy o nadzwyczajnej mocy. Do dziœ tu przechowywany jest ten kamieñ, ale do dyspozycji pielgrzymów pozostaje jego kopia.
Nasza pielgrzymka dobiega³a koñca.
Opuszczaliœmy ten kraj rozmyœlaj¹c
o Polsce, której historia na tej ziemi ju¿
siê skoñczy³a. We Lwowie mieszka
tylko kilka procent Polaków.
W koœcio³ach rezygnuje siê z mszy
œw. w jêzyku polskim. Pozosta³a tu historia i wiara, groby i pomniki.
Dziêkujemy ks. infu³atowi za zorganizowanie tej pielgrzymki, pielgrzymki w przesz³oœæ. Pozostanie ona w naszej pamiêci jako wyprawa œladami
polskoœci, a modliæ siê bêdziemy za
zjednoczenie chrzeœcijan, którzy przecie¿ s¹ dzieæmi jednego Boga.
Jolanta Bruzda

oczekiwania. Powracajmy do Jego
piêknych s³ów, które zostawi³ w Wadowicach. To On nauczy³ nas powracaæ do miejsca, gdzie otrzymaliœmy
zdroje ³ask i odnajdywaæ swoje miejsce w Koœciele.
Te wszystkie sprawy oraz w³asne
intencje zawierzamy Pani Jasnogórskiej. Po mszy œw. uczestniczymy
w Jasnogórskiej Modlitwie o pokój
dla œwiata, dla Egiptu. Przepiêknym
akatystem modlimy siê do Chrystusa
i Najœwiêtszej Maryi Panny.
Wracaj¹c po Apelu tradycyjnie odmawiamy „ró¿aniec pielgrzyma”,
omadlaj¹c tajemnicami œwiat³a czas
oczekiwania.
Do zobaczenia jutro, 16 wrzeœnia
na drugiej comiesiêcznej nowennie
apelowej.
Rozalia Borkowska

Poniedzia³ek 16 wrzeœnia
6.00 Œp. Tadeusz Sowiñski
6.45 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
7.30 Œp. Krzysztof Morawiec
8.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
12.00 Œp. Maria Kruk
18.00 Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Janina Bizoñ
Wtorek 17 wrzeœnia
6.00 Œp. W³adys³awa Wilk
6.45 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
7.30 Œp. Maria Kruk
8.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
12.00 O b³. Bo¿e dla ks. Proboszcza Stanis³awa,
o dary Ducha Œw. i opiekê Patrona
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec
Dziêkczynna w 18 r. urodzin Filipa
o b³. Bo¿e
Œroda 18 wrzeœnia
6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
O zdrowie dla dziecka i ca³ej rodziny Pugliese
6.45 Œp. Wojciech Miarka
7.30 Œp. Stanis³aw Filek
8.00 Œp. Józef Spytkowski
12.00 Œp. W³adys³awa P³awna - 7 r.œm. oraz
Franciszek i Jan
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józefa Czopek
Œp. Stanis³aw Hanusiak
Œp. Halina Guzdek
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala
-6-
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Czwartek 19 wrzeœnia
6.00 Œp. Danuta Góra
6.45 Œp. Wies³aw Dudoñ
7.30 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 W int. dzieci niepe³nosprawnych z Pszczyny
18.00 Œp. Janina i Marian Pamu³owie
Œp. Maria Kruk
Pi¹tek 20 wrzeœnia
6.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
7.30 Œp. Krzysztof Trzpiot
8.00 Œp. W³adys³aw Cholewka, Zofia ¿ona,
Anna, Alojzy, Karol
12.00 O b³. Bo¿e i zdrowie na dalsze lata dla
Stanis³awy i Jana w 55 r.œlubu
18.00 Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Micha³ Warmuz - 27 r.œm.
Sobota 21 wrzeœnia
6.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
6.45 Œp. Kazimiera Bizoñ
7.30 Œp. Jadwiga Golañska
8.00 Œp. Grzegorz Sporek - 6 r.œm.
12.00 Œp. Krzysztof Morawiec
18.00 Œp. Marianna B¹k
Œp. W³adys³aw i Maria Kulka
Niedziela 22 wrzeœnia
6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
7.30 Œp. Czes³aw Szeloch, Krzysztof
Dañski, z rodz. Banaczek i Szeloch
Œp. Stanis³aw Sikora z rodzicami
9.00 Œp. Boles³aw Putek - 27 r.œm. i zm. z rodziny
9.00 Roków: Œp. Józefa Sordyl
10.30 Œp. Janina Dêbska - 13 r.œm.
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Teresy w 80 r.ur.
13.30 Œp. Agata Jurczak-Kordek - 11 r.œm.
18.00 Œp. Barbara Gurdek - 4 r.œm.

1. W bie¿¹cym tygodniu zapraszamy
na spotkania: Rycerstwo Niepokalanej
wtorek godz. 17.00, Akcja Katolicka
czwartek godz. 16.30, Grupa o.Pio sobota godz. 10.00, Asysta kalwaryjska
sobota w Rokowie godz. 19.00.
2. Zapraszamy do udzia³u w czwartkowych nowennach ku czci b³og. Jana
Paw³a II, podczas których szczególnie
modliæ siê bêdziemy w intencjach:
I czwartek miesi¹ca: za ma³¿onków,
II czwartek: za osoby w podesz³ym wieku,
III czwartek: za dzieci,
IV czwartek: za m³odzie¿,
V czwartek: o œwiêtoœæ kap³anów i o
nowe powo³ania.

Du ¿ e

w¹tpliwoœci

W tych dniach prze¿ywamy Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a, a tak¿e
Matki Bo¿ej Bolesnej. Niew¹tpliwie
bolesnym krzy¿em dla cz³onków rodziny jest choroba i œmieræ bliskiej
osoby. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w pierwszej po³owie wrzeœnia bra³em udzia³
w kilku pogrzebach. Ró¿ny by³ wiek
zmar³ych, od 21 a¿ do 89 lat. Przyczyny œmierci te¿ by³y ró¿norakie:
wypadek samochodowy, zawa³ serca, uwi¹d starczy. Z bólem uczestniczy³em w ¿egnaniu syna, matki, babci. To by³ brat, by³a ¿ona i wdowa.
By³y rzêsiste ³zy,
a nawet szloch. Towarzyszy³ temu
ogromny,
wewnêtrzny ból. Z t¹
wyrw¹ w sercu
pójd¹ najbli¿si -3-

3. Pielgrzymujemy: do £agiewnik i Mogi³y w pi¹tek 27 wrzeœnia. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt 20 z³. Do Lichenia i Torunia 5 i 6 paŸdziernika. Wyjazd o godz.
4.00. Koszt przejazdu 170 z³. Do Rzymu
na 13 paŸdziernika – szczegó³y na afiszach.
4. Œwiêci tygodnia: w poniedzia³ek –
wspomnienie œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie¿a, i Cypriana, biskupa,
w œrodê – Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki,
zakonnika, patrona Polski, który jest tak¿e patronem naszego ks. Proboszcza, polecamy Go modlitwom, w sobotê – Œwiêto œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

przez wiele tygodni i miesiêcy. Niejednokrotnie przez ca³e ¿ycie.
Cz³owiekowi trudno siê pogodziæ ze
œmierci¹. Bóg nas stworzy³ do ¿ycia.
Z ¿ycia do ¿ycia. Przejœcie przez bramê dziel¹c¹ te dwa œwiaty jest najczêœciej wielkim dramatem odchodz¹cego i pozosta³ych. Wiara kszta³tuje
nasz¹ œwiadomoœæ tak byœmy w ¿yciu
doczesnym pamiêtali o ¿yciu wiecznym. Prze¿ywaæ swe ¿ycie pod k¹tem
wiecznoœci. Œwiat doczesny w którym
¿yjemy wszystko robi, by o wiecznej
przysz³oœci nie pamiêtaæ.
Równie¿ przyjêcia pogrzebowe,
czyli tzw. stypy, które w naszych czasach staj¹ siê normalnoœci¹, dobrze
pomagaj¹ w wyraŸnym oddzieleniu
cmentarza od ¿ycia codziennego.
Uœwiadamiamy sobie, ¿e na pogrzeb
przyje¿d¿a rodzina, znajomi, przyjaciele. Niejednokrotnie pokonuj¹ wie(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

le kilometrów. Jak¿e ich nie nakarmiæ. Jest wtedy sposobnoœæ, ¿eby
porozmawiaæ z najbli¿szymi. Takie
okazje zdarzaj¹ siê tylko przy œlubach i pogrzebach. Za trud przybycia trzeba wyraziæ wdziêcznoœæ.
Mo¿na jeszcze wiele znaleŸæ powodów do urz¹dzenia przyjêcia pogrzebowego. To nawet czyn mi³osierdzia
– g³odnych nakarmiæ.
Bior¹c jednak udzia³ w domowych
spotkaniach pogrzebowych odczuwam du¿y dyskomfort. Jeszcze przed
godzin¹ by³y gorzkie ³zy. By³a twarz
pe³na bólu. Teraz ju¿ jest du¿y luz,
œmiech, opowiadanie o swoim ¿yciu,
o radoœciach i trudnoœciach. Zmar³y
ju¿ nie istnieje. Ten drugi œwiat przykry³y gêste mg³y.

Serca najbli¿szych wci¹¿ pe³ne s¹
smutku. Na przyjêciu trzeba zaj¹æ siê
goœæmi. Ws³uchaæ siê w ich opowieœci ¿yciowe. Tak bardzo bym pragn¹³,
aby wtedy opowiadano o zmar³ym. Po
raz kolejny przypomnieæ koleje ¿yciowe tego, który odszed³. Czy wobec
tego przyjêcie pogrzebowe ma byæ
przed³u¿eniem cmentarza? Nie umiem
na to pytanie odpowiedzieæ. Nie
wiem, jak ten problem rozwi¹zaæ.
A mo¿e nie nale¿y szukaæ ¿adnych
napiêæ pomiêdzy domem a cmentarzem. Braæ ¿ycie jak leci. Nie sprzeciwiaæ siê narastaj¹cemu obyczajowi
robienia w takim stylu przyjêæ pogrzebowych? A mo¿e znajd¹ siê ludzie
myœl¹cy, odwa¿ni, którzy zaproponuj¹ inny sposób prze¿ywania przyjêcia pogrzebowego?
ks. Infu³at

Pielgrzymka na Ukrainê
9 sierpnia, tu¿ po 3 rano, /w³aœciwie w nocy/, wyruszy³a pielgrzymka na Ukrainê. Opiekun duchowy,
ks. infu³at Jakub Gil, podzieli³ siê
z nami swoj¹ refleksj¹ nt. ¿ycia
i œwiêtoœci Edyty Stein, obchodz¹cej w³aœnie swój dzieñ. Zbie¿noœæ
terminów uczyni³a j¹ patronk¹ naszej wyprawy.
Tymczasem za oknami wstawa³
dzieñ. Mijane miasta i wioski budzi³y siê do ¿ycia. Dojechaliœmy do granicy, sk¹d po 2 godzinach wjechaliœmy na Ukrainê. Wzd³u¿ drogi rozpoœciera³y siê niezmierzone pola,
a w napotykanych wsiach z³otym bla- -4-

skiem kopu³ wyró¿nia³y siê cerkwie
i kapliczki. Nareszcie Lwów. Na pocz¹tek Msza œw. w koœciele œw. Antoniego, w którym ochrzczony by³
zamieszka³y kiedyœ niedaleko Zbigniew Herbert. Zaraz potem udaliœmy siê na Cmentarz £yczakowski.
Po drodze mijaliœmy pomnik bêd¹cy wyrazem kontrowersji i ¿alu –
pomnik Stefana Bandery. Spacer po
cmentarzu by³ wzruszaj¹cy, pe³en zadumy nad histori¹ naszej Ojczyzny.
Tu znajduj¹ siê groby Marii Konopnickiej, W³adys³awa Be³zy, Juliusza
Ordona i wielu innych, znamienitych
Polaków. Wzd³u¿ g³ównej alei stoj¹

kaplice rodowe i pomniki s³awnych
rodzin. Cmentarz ten to muzeum
sztuki nagrobnej, to wspania³e dzie³a o wymownych symbolikach. Id¹c
alejkami zostaliœmy nagle oœlepieni
biel¹ krzy¿y przewi¹zanych bia³oczerwonymi wst¹¿eczkami.
To Cmentarz Orl¹t Lwowskich.
Oni „umarli, abyœmy wolni ¿yli”.
Orlêta to m³odzi ch³opcy walcz¹cy
o wolnoœæ Lwowa. Najm³odszy mia³
6 lat. Kolejne wzruszenia, kolejny
raz zadr¿a³y nam serca, a wielka cisza, która otula³a szeregi krzy¿y, t³umi³a te odg³osy.
Sobór œw. Jura to œwi¹tynia œwiêtego Jerzego, który na szczycie dosiad³ konia, by walczyæ ze smokiem.
W murach soboru w 2001 roku goœci³ Jan Pawe³ II. Œwi¹tynia ta zbudowana jest na planie krzy¿a greckiego. W œrodku podziwialiœmy rokokowy ikonostas i wznosiliœmy
oczy do Matki Bo¿ej Trembowelskiej. Ca³e wnêtrze wykonane jest
w stylu barokowym i rokoko. Nasze pierwsze wra¿enia estetyczne
by³y zatem bogate.
Kolejny dzieñ zaczêliœmy od wyprawy na Górny Zamek i Kopiec Unii
Lubelskiej, sk¹d podziwialiœmy panoramê Lwowa, by póŸniej zjechaæ
na Starówkê. Chodz¹c po Starym
Mieœcie spotkaliœmy lwy – symbol
miasta. Siedz¹ one przed wejœciem
do ratusza. Ka¿da z lwowskich kamienic jest piêknie zdobiona. Splataj¹ siê tu ró¿ne style i kultury. Bardzo charakterystyczne s¹ kamienice
czarna i królewska.
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Podziwialiœmy kolejne katedry.
£aciñska Bazylika archikatedralna
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii
Panny to kolejne miejsce, które odwiedzi³ Jan Pawe³ II. Teraz znajduj¹ siê
tu Jego relikwie i obraz. W tej œwi¹tyni przed obrazem Matki Boskiej
£askawej z³o¿y³ œluby król Jan Kazimierz. Tu¿ obok znajduje siê Kaplica
Boimów, a w jej wnêtrzu anio³, który
spad³ z 14 metrów i w niewyt³umaczalny sposób nie rozbi³ siê.
Katedra Ormiañska pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny to
jeden z najstarszych i najcenniejszych
koœcio³ów Lwowa. Tu prze¿yliœmy
najmocniej sw¹ ³¹cznoœæ miêdzy chrzeœcijanami
ró¿nych
obrz¹dków
i ³¹cznoœæ z Bogiem. Przyczyni³ siê do
tego ormiañski, melodyjny, donoœny
œpiew modlitewny. Pó³mrok panuj¹cy
w œwi¹tyni przeszywa³y dŸwiêki modlitwy. Do niedawna by³ tu magazyn,
co wydaje siê nieprawdopodobne.
W zadumie stanêliœmy pod pomnikiem Adama Mickiewicza i udaliœmy
siê do budynku Teatru Opery i Baletu.
Tu¿ obok p³ynie, zamkniêta w podziemny kana³, rzeka Pe³tew. Wnêtrze
opery to przede wszystkim sala lustrzana i przepiêkna widownia.
(ci¹g dalszy na str. 7)

