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 C)ERWIEC  /  

Bóg jako jeden w trzech Osobach objawił się 
człowiekowi. O ile na przykład do faktu istnienia 
jednego Boga człowiek jest w stanie do ć 
własnym rozumem, o tyle tajemnica trzech 
osób w jednej naturze wynika wyłącznie z tego, 
co Bóg sam objawił o sobie. ródłem tego 
objawienia jest wcielenie Syna Bo ego. Choć w 
Starym Testamencie Ko ciół doszukuje się 
ladów obecno ci Trójcy 
więtej, jednak obecno ć ta 

nie jest mo liwa do odkrycia 
bez wiatła Nowego 
Testamentu. 
Bóg jest Ojcem w relacji 
do Syna  
Izrael znał Boga jako Ojca, który 
troszczy się o swój lud z 
ojcowską miło cią (a czasem 
macierzyńską - por. Iz 66,13). Jezus 
pokazał Boga jako Ojca w niezwykłym 
sensie - Bóg jest Ojcem w relacji do Syna 
(i odwrotnie). Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, 
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić (Mt 11,27). Bóg jest Ojcem 
J e z u s a  i n a c z e j  n i  w  s e n s i e 
starotestamentalnym - i odwrotnie - Jezus 
inaczej jest Synem Bo ym ni  dzieci Izraela. 
Stąd wyznanie Apostołów, najpełniej 
przekazane przez w. Jana, który pisał o 
Słowie, które od początku było u Boga i samo 
było Bogiem. 

Równie  Jezus objawił swoim uczniom prawdę 
o „innym Pocieszycielu” - Źuchu więtym. 
Źuch więty po odej ciu Jezusa będzie z 
uczniami i w nich, aby ich nauczyć wszystkiego 
i poprowadzić do całej prawdy. Źzieje 
Apostolskie są pełne zdarzeń potwierdzających 
wypełnienie obietnicy Jezusa. 
Wiara trynitarna 

W pierwszych wiekach 
chrze cijaństwa Ko ciół 

s ta ra ł  s ię  wyra n ie 
sformułować wiarę w 

Trójcę więtą. Pomagało 
to w lepszym rozumieniu i 

przekazywaniu wiary, a 
tak e w obronie jej przed 
p o j a w i a j ą c y m i  s i ę 
błędnymi naukami.  

Na dogmat Trójcy więtej składają się 
trzy podstawowe stwierdzenia: 

1. Trójca jest jedno cią - wyznajemy 
nie trzech bogów, ale jednego Boga w 

trzech Osobach. Ka da z Osób jest całym 
Bogiem. 
2. Osoby Boskie ró nią się między sobą - tym, 
co je odró nia, są relacje pochodzenia. Ojciec 
rodzi, Syn jest zrodzony, a Źuch więty 
pochodzi. 
3. Osoby Boskie pozostają we wzajemnych 
relacjach. Relacje te to zrodzenie Syna (relacja 
Ojciec - Syn) i pochodzenie Źucha więtego 

Tajemnica Trójcy więtej stanowi centrum tajemnicy wiary i ycia chrze cija skiego. Tylko 
sam Bóg, objawiaj c się, mo e nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch więty. 
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(od Ojca i przez Syna). Jednocze nie dzięki 
jedno ci Trójcy Ojciec jest cały w Synu i cały w 
Źuchu więtym, Syn cały w Ojcu i cały w 
Źuchu więtym, a Źuch więty jest cały w 
Ojcu i cały w Synu. 
Od Ojca i Syna pochodzi 
Warto dodać, e problem formuły okre lającej 
pochodzenie Źucha więtego równie  od 
Syna, to najpowa niejszy spór dogmatyczny 
Ko cioła Katolickiego z Prawosławiem. 
Sformułowanie „od Ojca i Syna pochodzi” 
przyjął Ko ciół Katolicki - formułę tę podał 

papie  Leon Wielki w V w. Ko cioły 
Prawosławne nie zgadzają się z tym 
sformułowaniem uznając za prawidłową 
formułę „od Ojca przez Syna pochodzi”. 
Obecnie katolicyzm uznaje oba sformułowania 
za ró ne spojrzenie na tę samą rzeczywisto ć. 
Bo e dzieło zbawienia jest wspólnym dziełem 
całej Trójcy więtej. Ka da z Osób wypełnia to 
dzieło według swojej wła ciwo ci. Wła nie to 
dzieło zbawienia jest jedynym, acz całkowicie 
wystarczającym sposobem poznania jedynego 
Boga w trzech Osobach. Natomiast celem 

SOBOTA . 6.  SOBOTA . 6.  --  W PROGRAMIE M.IN.:W PROGRAMIE M.IN.:  
 

.  - e z piłki oż ej: księża - paraia ie stadio  Orlik przy SP  

6.  - za awy i ko kursy dla dzie i i rodzi ów pla  koś iel y  

.  - wspól a za awa: śpiewy, hula ki, swawole i tań e... w towarzystwie zespołu 
uzy z ego „NAS-TROJE” 

 

W zasie ałego festy u zaprasza y do udziału w LOTERII CEGIEŁEK, a także a 
kieł asę z grilla, hle  ze szpyrką i ogórkie , do owe iasto, kawę, her atę...  
 

Bardzo prosimy o przynoszenie fantów na nagrody (prosimy o rzeczy nowe i nieużywane - np. 
nietrafione lub podwójne prezenty...) Prosimy też o ofiarowanie swojskiego ciasta 13 czerwca 

Witam w naszym kąciku. Pragnę dzisiaj polecić ksią kę, o której w czasie 
naszych rekolekcji wielkopostnych wspominał w naukach ksiądz Jerzy. Ksią ką tą jest 
„Szata” Lloyda C. Źouglasa - to pierwsza jego wielka powie ć.  
Czy pamiętacie ten fragment źwangelii według w. Jana Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana 
od góry do dołu. Mówili więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma 
należeć”. Otó  ta wła nie tunika jest tytułową, niemą bohaterką powie ci. Chrystusowa szata 
okazuje się mieć niezwykłą moc, bowiem zmienia ycie rzymskiego trybuna Marcellusa, który 
wcze niej otrzymał rozkaz ukrzy owania Jezusa. Marcellus przejdzie długą drogę do poznania 
prawdy . Na tej drodze spotka z jednej strony cierpienie, które przerodzi się w obłęd, a z drugiej 
miło ć, która da mu wolno ć. Bo tylko prawda mo e wyzwolić i to nie tylko głównego bohatera, ale 
ka dego z nas. żorąco polecam tę powie ć ka demu poszukującemu.           

Posła ie  św. A y  

Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać poczt  
(mo na e-mailem) z dopiskiem: 

Konkurs Religijny - do dnia 
15.06.2014 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

1. Jak nazywana jest przez górali Matka Boska 
Lud mierska? (odp. w gazetce) 
2. Judaszowa moneta to... 
3. żreckie litery alfa i omega na paschale oznaczająŚ 

a) początek i koniec 
b) przeszło ć i przyszło ć 
c) niebo i piekło  

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

 
1. Okre lenie „Panno mo na” z Litanii 
Loretańskiej oznacza, e Maryja jest tą, 
która mo e wiele łask wyprosić u Boga. 
2. „Przewodniczący” Ró y Ró ańcowej to 
zelator. 
3. Nabo eństwa fatimskie odprawiane są 
13-go dnia mies. od maja do pa dziernika  
 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Ola Stochła  

- gratulujemy! 

 

W uszu isjo arz atraia a tygrysa. 
Przerażo y żeg a się i ówi: Pa ie Boże 
spraw, a y to zwierzę iało jakieś 
hrześ ijańskie u zu ia. 

W ty  o e ie tygrys przysiada, wz osi 
łapy ku górze i ówi: Pa ie Boże 

po łogosław te  dar, który za 
Żarty poświę o e 

-  Byto , ul. Piekarska  

TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /     
)ałatwia y wszelkie for al oś i  

związa e z pogrze e   
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe 

 Posiada y włas e kre atoriu  

 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e 
ie ie ki  ertyikate  jakoś i 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra i ą 

BIURO C)YNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

 

PARAFIALNA INTENCJA 
YWEŻO RÓ A CA: 

 

O nowe powołania kapła skie  
i zakonne z naszej parafii  

 

Przez cały czerwiec pś wieczśrŚej Mszy w. b dą śdprawiaŚe Śabś eństwa ku czci  
NAJ WI TSZEGO SERCA PANA JEZUSA  

 

W tym roku PROCESJA BO EGO CIAŁA przejdzie przez śsiedle A. Bś ka - ju  teraz  
zach camy dś udziału w Śiej i dś zaaŚga śwaŚia si  przy budśwaŚiu śłtarzy 

Po wyjś iu z koś ioła 
żo a ówi do ęża: 
Pierwszy raz, od kiedy ię 
z a , wrzu iłeś a 
oiarę stówę - iekawe 
gdzie i z ki  tak 

agrzeszyłeś? 
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żłównym zakresem działania Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich (SRK) jest troska o dobro 
rodziny w cisłej łączno ci z hierarchią 
Ko cioła katolickiego. Stowarzyszenie powstało 
w 1994 roku, inspirowane przesłaniem ks. Bp. 
Jana WieczorkaŚ „Niech Stowarzyszenie 
zgodnie ze swym statutem rozwija i umacnia 
kulturę ycia mał eńskiego i rodzinnego, niech 
troszczy się o zachowanie ycia od samego 
poczęcia zgodnie z etyką katolicką. Niech 
skutecznie broni interesów rodzin katolickich.” 
żłówne cele Stowarzyszenia toŚ 
 Włączenie się w proces uaktywniania 

społeczno ci lokalnej i ogólnopolskiej, 
 Recenzowanie planów i posunięć lokalnych 

władz samorządowych, 
 Inspirowanie i uczestnictwo w akcjach 

sprzeciwu, gdy działania władz godzą w 
interes rodziny, 

 Włączenie się w konfrontacje z ideologią 
gender i innymi, degradującymi rodzinę i jej 
członków, 

 Zajęcie się coraz bardziej poszerzającym się 
zakresem problemów ludzi starych i 
opuszczonych, 

 Wspieranie rodzin dotkniętych skutkami 
emigracji zarobkowej, 

Dla katol ickich rodzin okresami i 
okoliczno ciami powodującymi zbli enie i 
integrację z Ko ciołem parafialnym są 
prze ywane sakramentyŚ mał eństwo, chrzest i 
roczek dzieci, I Komunia oraz bierzmowanie. 
Po tym okresie najczę ciej następuje stagnacja 
i brak aktywnego uczestnictwa w yciu parafii. 
Co robimy w naszym Kole? 
Spotykamy się raz w tygodniu (z reguły we 
wtorek, po wieczornej Mszy w.) w sposób 
nieformalny i bezpo redni – często przy kawie 
czy cie cie. Spotkania te dają nam mo liwo ć 
przedyskutowania aktualnych tematów 
religijnych i społecznych, rozwa anie 
problemów rodzin, traktowanych ogólnie i 
indywidualnie, wzajemnie radzenie się co do 

sposobów ich rozwiązywania. 
W ka dym spotkaniu 
uczestniczy ks. Proboszcz, 
który prowadzi formację 
re l ig i jną  i  przyb l i a 
problematykę rodzin w 
aspekcie Ko cioła. Spotkanie zawsze kończy 
wspólna modlitwa nieszporami z danego dnia i 
błogosławieństwo na nowy tydzień. Staramy 
się w miarę mo liwo ci brać czynny udział w 
yciu parafii poprzez pomoc w edukacji dzieci, 

organizując festyn parafialny festyn rodzinny, 
budując ołtarz na Bo e Ciało itp. Pod 
względem formacyjnym organizujemy 
pielgrzymki, uczestniczymy w rekolekcjach, 
gdzie w oderwaniu od codziennych 
obowiązków mo emy bardziej się zintegrować i 
intensywniej pomodlićś mamy tak e coroczne 
Msze w. dla kół SRK naszego dekanatu. 
O r g a n i z u j e m y  r ó w n i e  s p o t k a n i a 
okoliczno ciowe, jak opłatek czy sylwester. 
W latach 90-tych, kiedy powstawało 
Stowarzyszenie na fali przemian ustrojowych, 
następowała zrozumiała potrzeba integracji 
ludzi wokół wspólnych warto ci, która 
skutkowała powstawaniem licznym Kół. Po 20 
latach działalno ci dobrze działają tylko 
najsilniejsze z nich, w ród których - co z dumą 
odnotowujemy - jest nasze koło. Jest to 
niezaprzeczalną zasługą skutecznej opieki za 
strony ks. Proboszcza oraz bardzo sprawnego 
kierownictwa pod przewodnictwem pana 
Romana Bonka. W chwili obecnej widzimy 
potrzebę zwiększenia ilo ci członków SRK oraz 
odmłodzenia jego stanu, stąd serdecznie 
zapraszamy na spotkania i do współpracy, co 
pozwoli mądrze i po ytecznie spędzić wolny 
czas, rozwijać się duchowo i pomagać 
potrzebującym. Będzie to znakomita realizacja 
słów w. Jana Pawła IIŚ Nowe sytuacje, 
zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, 
ekonomiczny, politycznym i kulturalnym 
domagają się dzisiaj z szczególną siłą 
zaangażowania świeckich. Bierność, która 
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RZYM - KANONIZACJA JANA PAWŁA II 
 
Naszą paraf ię na uroczysto ciach 
kanonizacyjnych reprezentowało osiem osób. 
Jadąc do Rzymu jako pielgrzymi, wie li my ze 
sobą intencje całej naszej parafii oraz 
posługujących w niej kapłanów a tak e nasze 
osobiste pro by i podziękowania, aby 
przedstawić je za wstawiennictwem w. Jana 
Pawła II.  
Na miejsce dotarli my pó nym popołudniem w 
sobotę. Trochę czasu, który nam pozostał 
po więcili my na zwiedzanie Rzymu. żdy 
zapadł wieczór na ulicach i placach Wiecznego 
Miasta rozpoczęła się noc modlitwy. Pielgrzymi 
z ró nych stron wiata modlili się i piewali w 
swoich językach. Źla Polaków przygotowano 
miejsce na Piazza Navona, gdzie ustawiony był 
telebim (w niedzielę  transmitowano tu Mszę 
w. w polskim tłumaczeniu). O godz. 19.00 w 

ko ciele w. Agnieszki, przylegającym do tego 
placu, odprawiono Mszę w. rozpoczynającą 
modlitewne czuwanie. Wielu pielgrzymów 
trwało na placu przez całą noc i uroczysto ć 
kanonizacyjną, za  niektórzy z nas ustawili się 
do długiej kolejki prowadzącej na Plac w. 
Piotra. 
Ok. godz. 5.30 wielotysięczny tłum został 
wpuszczony do Watykanu. Rado ć była 
podwójna, bo mimo zmęczenia i niewyspania 
dotrwali my w ogromnym cisku przez całą 
noc, a do tego nasz 
t r u d  z o s t a ł 
n a g r o d z o n y 
m o l i w o c i ą 
uczestniczenia w 
u r o c z y s t o c i 
kanonizacji na 
p l a c u  p r z e d 
Bazyliką w. Piotra. 
P o l s k i e g o 
t ł u m a c z e n i a 
c e r e m o n i i 

słuchali my przez radio. Papie  Żranciszek w 
swoim kazaniu wypowiedział znamienne słowa, 
które wyryły się w naszych sercachŚ Oto są 
nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże 
otrzymali w darze od Zmartwychwstałego Pana 
i z kolei obficie przekazali ludowi Bożemu, 
otrzymując za to nagrodę wieczną. Mieli oni 
odwagę oglądania ran Jezusa w każdej osobie, 
ponieważ w każdej cierpiącej osobie 
dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni i 
złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci 
Boga i jego Miłosierdzia. 
W momencie wypowiedzenia przez papie a 
Żranciszka słów, e Jan Paweł II i Jan XXIII 
zostali ogłoszeni przez Ko ciół więtymi, w 
sercach wszystkich ludzi, a szczególnie w 
sercach Polaków, wybuchła rado ć, wzruszenie 
i niepojęte szczę cie, które Polacy 
zamanifestowali podniesieniem narodowych 
flag.  
Były to niezwykłe prze ycia, wprost nie do 
opisania, a rado ć prze ywania tego 
do wiadczenia wielu potwierdzało łzami 
szczę cia. I wła nie dla tej rado ci, mimo 
ogromnego trudu i wyrzeczenia, warto było 
pojechać do Rzymu. Pozostaje jedynie mieć 
pragnienie, aby Polacy i wszyscy inni 
uczestnicy kanonizacji Jana Pawła II nie 
zatrzymali się tylko na tych prze yciach, ale 
pokazali wiatu, e godnie wypełniają 
testament więtego Papie a i są na ladowcami 
samego Chrystusa.  

Grażyna Lis 
 

JASNA ŻÓRA - XIV PIESZA PIELGRZYMKA  
 
Jak co roku ostatniego dnia kwietnia, ruszyła 
spod naszej wiątyni piesza pielgrzymka na 
Jasną żórę. Pod przywództwem ks. Tomasza, 
przy duchowym wsparciu ks. Krzysztofa, 
pątnicy przez trzy dni - w słońcu i deszczu - 
zdą ali przed oblicze Naj więtszej Marii Panny, 
Królowej Polski. Mo na zadać sobie pytanie 
czy taka forma pobo no ci ma sens w 
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dzisiejszych czasach? 
Po co i ć przez całe 
trzy dni drogą, na 
której znamy ka dy 
k a m i e ń ,  k a d y 
strumień i zagajnik, 
je li samochodem 
mo emy znale ć się w 

więtym miejscu po godzinie. Bardzo trudno 
odpowiedzieć na pytanie, co takiego jest w 
pielgrzymce, e chce się i ć na nią po raz 
drugi, piąty, dziesiąty, bo ka dy pątnik, ma inne 
do wiadczenia, inną wra liwo ć, inne potrzeby 
i oczekiwania. Znam takich, dla których 
spowied  w czasie marszu przez las stała się 
pierwszą prawdziwą rozmową z Jezusem, a ich 
doznania były podobne do opisu tego, co 
spotkało uczniów wędrujących do źmaus w 
dniu Zmartwychwstania. Źo innych dotarły 
słowa konferencji głoszonej przez kapłana, 
mimo e te same tre ci słyszeli wielokrotnie w 
wiątyni. Jeszcze innych urzekła prosta 

prawda, e mo na yć bez internetu, 
komputera, telewizora i cieszyć się samą 
współobecno cią w ród yczliwych ludzi. 
Intencje skryte gdzie  głęboko w pątniczych 
sercach, te, o których się nie mówi, ale i tak 
wypisane są w oczach i na twarzach, są 
wysłuchiwane - chciałoby się powiedzieć - poza 
kolejno cią. Nie znam nikogo, kto przez udział 
w pielgrzymkach wygrał większą sumę 
pieniędzy, ale znam kilka przypadków rodzin 
yjących w ród nas, w których mą  przestał 

pić, znalazł pracę, dziecko zagro one 
patologią, „wyszło na ludzi”, domy, w których 
ucichły awantury. Terapeutyczne działanie 
pielgrzymki polega na tym, e gdy mozolnie 
krok za krokiem pokonujesz kolejne kilometry, 
nagle - ze zwojów mózgowych - zaczynają 
odpadać całymi płatami urojone problemy. Ta 
droga przepełniona modlitwą pozwala na 
wła ciwe zdiagnozowanie swojej sytuacji, 
prawidłową samoocenę, wła ciwe ustawienie 
priorytetów. Pielgrzymi powracający do swych 
domów l nią rado cią i optymizmem. To jest 
stan gwarantowany, dotyczący wszystkich 

pielgrzymów bez wyjątku. Łaski płynące z 
uczestnictwa w pielgrzymce, są obfite i 
oczywiste, ale rzadko się o nich mówi, dlatego 
dziwi fakt, tak mizernego uczestnictwa tych, 
którzy naprawdę mają o co prosić (w tym roku 
uczestniczyło w pielgrzymce ok. 30 osób). 
Nasza piesza pielgrzymka tradycyjnie wkracza 
na Jasną żórę 2. maja i jest to zazwyczaj 
pierwsza w danym roku piesza pielgrzymka, 
inaugurująca niejako sezon pątniczy. Z faktu 
tego wynikają pewne przywileje. Zazwyczaj 
wpuszczani jeste my za barierkę Cudownej 
Kaplicy, w najbli sze otoczenie więtej Ikony. 
W tym roku spotkał nas zawód. Msza, która 
miała być naszą - stała się udziałem 
pielgrzymów z USA. Wielu z nas poczuło 
rozgoryczenie. A ja sobie my lę, e mo e 
Naj więtsza Panienka, która wie lepiej, 
ustrzegła nas przed pychą...  

Lech Rejdak 
P.S. Ju  interweniowałem u kustosza J. żóry w 
tej sprawie i uzyskałem zapewnienie, e ta 
sytuacja nie powtórzy się więcejś a idąc za 
my lą p. Leszka znalazłem inne wytłumaczenie 
tego zamieszaniaŚ dla nas była to ju  XIV 
pie lgrzymka paraf ia lna (n ie l icząc 
indywidualnych), a dla tych Amerykanów 
prawdopodobnie była to jedyna w yciu okazja 
stanięcia przed obliczem Matki i pewnie te  
kosztowało to ich wiele trudu i wyrzeczenia, a 
poza tym słyniemy przecie  z go cinno ci... ks. 
Proboszcz  

 
LUDŹMIERZ I ZAKOPANE 

 
W sobotę 10 maja dwoma autobusami 
udali my się na pielgrzymkę do Lud mierza. 
Źrogę do celu naszej pielgrzymki 
wypełniali my modlitwą i wspólnym piewem.  
Sanktuarium Maryjne Podhala kryje w sobie 
cudowną, łaskami słynącą, figurę Matki Bo ej. 
Nie wiadomo, kiedy owa figura pojawiła się w 
Lud mierzu. Historycy sztuki okre lają jej 
powstanie na rok 1400. Luki historyczne są 
uzupełniane przez legendy. Jedna z nich mówi 
o kupcach jadących na Węgry, którym ukazała 
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się postać Matki Bo ej. Na miejscu ukazania 
wzniesiono ko ciół i umieszczono statuę Matki 
Boskiej. Źruga legenda głosi, e pewien kupiec 
handlujący winem węgierskim, z wdzięczno ci 
za uratowanie ycia przez Maryję, ufundował 
Jej figurę. Tyle mówią legendy. Natomiast w 
aktach wizytacji biskupich z XVIII w. zapisano 
wyra nie, e liczni pielgrzymi przybywają do 
Lud mierza nie tylko z Podhala, Spisza i 
Orawy, lecz tak e z rejonu Mszany Źolnej i 
całej Słowacji. Wydaje się 
jednak, e kult Królowej 
Podhala musiał istnieć od 
redniowiecza. 

Sanktuarium Maryjne w 
Lud mierzu jest wyjątkowe. 
Bo to tutaj bp Karol Wojtyła 
wielokrotnie pielgrzymował, 
a 15 sierpnia 1963, 
podczas koronacji figury 
Matki Bo ej Lud mierskiej 
otrzymał symboliczny znak 
zapowiadający przyszłe 
powołanie do roli głowy 
Ko cioła powszechnego.  
Otó  po zakończeniu ceremonii koronacji 
cudownej figury chciano procesyjne 
wprowadzić ją do ko cioła. Czterech biskupów 
podniosło feretron z figurą i zaczęło schodzić 
po stopniach. Żeretron przechylił się - i wtedy 
berło Maryi niespodziewanie wysunęło się z Jej 
dłoni. Niechybnie upadłoby na ziemię, jednak 
bp Wojtyła wykazał się wyjątkowym refleksem i 
zdołał berło pochwycić w locie. Zdarzenie to 
zostało zarejestrowane na amatorskim 
filmie. Kard. Stefan Wyszyński miał powiedzieć 
wtedy do przyszłego papie aŚ „To znak, e 
Maryja przekazuje ci władzę”.  
W Lud mierzu znajduje się duchowa stolica 
górali. U ża dziny Podhala – jak ją górale 
nazywają - zawsze czuli się jak w domu. Źo 
swojej Pani przychodzą zawsze w ró nych 
potrzebach. Tu wielu wymodliło szczególne 
łaski, o którym mo na przeczytać w Księdze 
Cudów i Łask. To miejsce jest takim no nikiem 
kulturowej to samo ci Podhala. Kultura tego 

miejsca oparta jest o pasterstwo. Bacowie 
przychodzą tutaj podczas więta Bacowskiego, 
eby prosić o błogosławieństwo oraz eby 

Matka Bo a ciągle z nami była. Przychodzą tu 
jak do najlepszej matki. 
7 czerwca 1997 r. sanktuarium Matki Bo ej 
Lud mierskiej go ciło papie a Jana Pawła II. 
Ojciec więty odprawił nabo eństwo 
ró ańcowe i modlił się na ołtarzu polowym przy 
sanktuarium w obecno ci 200 tys. 

zgromadzonych wiernych. Źzi  Matka 
Bo a Lud mierska znana jest w wielu 
miejscach na wiecie. Kopia cudownej 
figury znajduje się na Źominikanie oraz 
w żrocie Mlecznej w Betlejem, w ród 
polonii w USA i w Kanadzie. Matka Bo a 
Lud mierska wspierała te  naszych 
ołnierzy 21. Brygady Strzelców 

Podhalańskich, którzy byli na słu bie w 
Afganistanie. ołnierze ci, po szczę liwie 
zakończonej misji w Iraku, przekazali dla 
sanktuarium szczególny darŚ krzy  
odlany z pocisków, które spadły na 
polską bazę.  

Przy bazylice znajduje się Maryjny Ogród 
Ró ańcowy. Powstał dzięki darom Polonii 
amerykańskiej i kanadyjskiej oraz hojno ci 
mieszkańców Podhala w roku 2000 dla 
upamiętnienia wizyty Jana Pawła II. Jest to 
piękna kompozycja mająca postać dró ek, przy 
k tórych rozmieszczono  20 kap l ic 
poszczególnych tajemnic. W centralnym 
punkcie ogrodu znajduje się pomnik "Modlitwa 
Jana Pawła II", który ukazuje Papie a Polaka w 
pozycji klęczącej, z ró ańcem w dłoniach – 
oczywi cie w tak cudownym miejscu 
musieli my i my pomodlić się wspólnie 
Ró ańcem. 
Z Lud mierza udali my się jeszcze na krótko 
do Zakopanego, na Krzeptówki, gdzie znajduje 
się nowy, ale jak e cenny i niezwykły ko ciół, 
bo zbudowany jako "wotum wdzięczno ci za 
ocalone ycie Ojca więtego Jana Pawła II w 
dniu 13 maja 1981 roku".  
Ten ko ciół powstał z modlitwy i troski za 
Papie a, z ofiar składanych w intencji 


