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Słowo na niedzielę

Łk 20, 27-38 Uduchowione życie zmartwychwstałych.

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW. PAWŁA  DO TESALONICZAN:

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc
na wieki wieków.

 Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DRUGIEJ
KSIĘGI MACHABEJSKIEJ:
2 Mch 7, 1-2. 9-14
Wiara braci męczenników w zmartwychwsta-
nie.

2 Tes 2, 16-3, 5
Trwać w dobrych czynach i szerzyć Ewangelię.

EWANGELIA:

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten
sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech
jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę
i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła
ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych
udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem
umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Ks. Jan J.

Pan Jezus jasno potwierdza istnienie ży-
cia wiecznego. Nie ma wątpliwości, że umarli
żyją. Ich istnienie różni się od naszego i jest
nieporównywalne z niczym co znajduje się
na ziemi. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało co przygotował Bóg....” Małżeństwo
jest znakiem przyszłej wspólnoty życia z
Bogiem. Na drugim świecie, otoczony miło-
ścią Boga, człowiek nie potrzebuje już dru-

giego człowieka oddającego mu swoje ser-
ce i swą miłość.  Bóg potrafi zastąpić wszyst-
ko co tak bardzo kochamy. Bo we wszyst-
kim co kochamy na tym świecie ukryta jest
miłość do Stwórcy. Jesteśmy kandydatami
przyszłego zmartwychwstania. Nie zapomi-
najmy o tym, że wszystkich powinniśmy ko-
chać ze względu na Boga, a Boga żywego bez
względu na cokolwiek innego.

Nasze sprawy

Jesteśmy świadkami jak
bardzo nasza telewizja dzię-
ki Papieżowi promuje Wa-

dowice. Przypominając nam o urodzinach
Ojca Świętego – 18 maja, wyborze na Sto-
licę Piotrową – 16 października, a także
imienin – 4 listopada – zwraca uwagę mi-
lionów Polaków na Wadowice. Czymże
to miasto byłoby bez Papieża.

<>   Na głębię
Ks. Jan Jarco – katecheta Liceum Ogól-

nokształcącego w Wadowicach, urządził
dla swoich maturzystów trzydniowe re-
kolekcje zamknięte w Zakopanem. Mają
one pomóc w pogłębieniu religijności przy-
szłych maturzystów.

<>   Dokształcanie
Już trzeci tydzień trwają w Domu Ka-

tolickim katechezy dla dorosłych. Odby-
wają się one w poniedziałki i czwartki o
godz. 19.00. Prowadzą je świeccy kate-
chiści z drogi neokatechumenalnej. A
może to jest i dla ciebie?

<>   Piękno chóru
W imieniny Ojca Świętego wystąpił w

naszej parafii męski chór z Mszany Dol-
nej. Należy do niego 35 mężczyzn. Śpie-
wa już 56 rok. Próby ma 2 razy w tygo-
dniu. Za cenę wytężonego ćwiczenia, zdo-
bywa wiele pochwał. Dyrygentem tego
chóru jest organista mszański P. Piotr

Wójcik. Wspaniale
uświetnił chór obchód
imienin Ojca Świętego
w naszej parafii.

<>   Składka
W niedzielę 4 listopada na malowanie

naszej świątyni złożono 10.530 zł. Reali-
zacja polichromii bazyliki wadowickiej jest
kosztowna. Wystarczy sobie uświadomić,
że w długiej historii naszej świątyni nie
podjęto wykonania się tego dzieła. Przed
II wojną światową tylko częściowo ozdo-
biono polichromią prezbiterium. Po woj-
nie – na skutek uszkodzeń wojennych –
całą ornamentykę zamalowano. Przez
następne lata nie powracano do tego za-
gadnienia. Zawsze były trudne czasy.

<>   Radość
Wielka radość zapanowała w tych

dniach w domu P. Anety Połówki, która
wraz z czwórką dzieci i mężem przez kil-
ka lat mieszkała w horrendalnych warun-
kach. Dzięki trosce Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z Wadowic rodzina
mogła w tych dniach przejść do bardzo
dobrych pokoi przy ulicy Legionów. Za
pomoc dziękujemy. Rodzinie PP. Połów-
ków gratulujemy dobrych warunków
mieszkaniowych.

<>   Gdzie chowamy?
Od 1 listopada 2000 r. do 1 listopada

2001 r. na cmentarzu parafialnym odbyło
się 59 pogrzebów. W tym czasie na cmen-
tarzu komunalnym było 46 pogrzebów.

<>   Moc telewizji
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/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

1. Przez cały listopad w naszej bazy-
lice o godz. 17.30 odmawiamy różaniec
połączony z wypominkami.

2. Na prośbę Ks. Kard. Franciszka
Macharskiego Stolica Apostolska udzie-
liła wiernym naszej diecezji daru uzyska-
nia odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami tym, którzy:

a/ odmówią w kościele Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia,

b/ chorym odmawiającym tę koronkę
w domu lub w szpitalu,

c/ uczestnikom telewizyjnej transmisji
Koronki z Łagiewnik.

W naszej bazylice codziennie o godz.
15.00, będziemy odmawiać tę koronkę w
cudownej kaplicy Matki Bożej przed wy-
stawionym Najświętszym Sakramentem.
Do udziału serdecznie zachęcamy.

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się za zmarłych duszpa-
sterzy tej parafii oraz za zakonników i za-
konnice należących do wspólnoty parafial-
nej.

4. W piątek, 16 listopada, w dniu
wspomnienia Matki Bożej Miłosierdzia
zwanej Ostrobramską, polecamy Jej po-
średnictwu naszego Ojca Świętego. W tym
dniu pielgrzymujemy na Apel Jasnogórski
do Częstochowy. Koszt przejazdu 30zł.
Wyjazd o godz. 16.30. Powrót około 24.00.

5. Za dwa tygodnie jest Chrystusa
Króla. W naszej Parafii obchodzimy ze-
wnętrzną uroczystość odpustową. W tym
dniu o godz. 12.00 Mszę Św. i kazanie
wygłosi Ks. Proboszcz z Wysokiej, Ks.
Stanisław Prorok.

Prośba
Prosimy Naszych Czytelników, aby zechcieli napisać, co w Biuletynie najchętniej czytają?
...........................................................................................................................................
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... .............................
.................................................................................................... ................................
.................................................................................................... ............................

Odpowiedzi prosimy wkładać do skarbonek,
skąd brany jest Biuletyn. Dziękujemy

Linia cięcia

<>   Zakończenie różańca
W ciągu całego miesiąca października w

sieci różańcowej brało udział około 350
dzieci. Z różnym skutkiem poznawały one
życie Jana Pawła II. W dniu jego imienin
zakończono konkurs na temat:: „Czego
uczy nas Papież?” W czasie różańca było
wiele okazji by poznać wiele ciekawych hi-
storii z życia obecnego Ojca Świętego.

32 dzieci było codziennie na różańcu, 35
– powyżej 25 razy. Wiele dzieci z całymi
rodzinami przychodziło na modlitwę. Naj-
lepsi wygrali w konkursie pytań.4 filmy wi-
deo o Świętych, 7 kaset magnetofonowych,
18 ksiąg kolorowego Pisma Świętego, 2
wspaniałe pudełka z wizerunkiem Papieża
zafundowane przez Ks. Jana Jarco, 24 ró-
żańce z Medjugorie, 24 różańce z Fatimy
ofiarował Ks. Janusz Żmuda. 10 aniołków
było dla tych, którzy najbardziej pamiętali
o modlitwie różańcowej.

W tegorocznym Adwencie duchowo wy-
bierzemy się do Ziemi Świętej. Z zapalony-
mi lampionami będziemy przeżywać roraty
– wędrując duchowo drogą do betlejemskiej
groty. Tą piękną propozycję przeżywania
rorat przez dzieci przedstawia listopadowy
„Mały Gość Niedzielny”. Zapraszamy dzie-
ci do wejścia na ta drogę.

<>   Od mowy do czynu
Przez cały miesiąc październik, wielu do-

rosłych parafian brało udział w nabożeń-
stwach różańcowych. Do nieba popłynęły
tysięczne pochwały pod adresem Maryi –
Ave Maryja. Wydobyły się też z naszych ust
tysięczne prośby do Maryi – módl się za
nami.

Chwalę parafian za obecność. Mam jed-
nak niedosyt, bo prosząc uczestników o wej-
ście do określonej wspólnoty parafialnej –
nie spotkałem się dotychczas z odzewem.

Apel Jasnogórski
Ks. Krzysztof Główka zaprasza do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę 16 listopada.

Wśród pielgrzymów mają być zwłaszcza przedstawiciele parafialnego oddziału Akcji Ka-
tolickiej. Koszt przejazdu wynosi 30 zł. Wyjazd o 16.30, a powrót ok. 24.00. Celem tej
pielgrzymki jest udział w Apelu Jasnogórskim.

Serce
Symbolem miłości jest serce. W tych

pochmurnych, krótkich dniach
listopadowych, gdy cała przyroda coraz
bardziej zamiera – łatwiej nam myśleć o
tych, co od nas odeszli i śpią snem pokoju
na różnych cmentarzach. Nasze związki z
umarłymi są wyznaczone przez serce. Bóg
jest miłością. Bóg jest wieczny. Miłość jest
wieczna. Nie jest prawdą, że tego kogo się
kocha – to się o nim zapomina. Jak długo
jest miłość tak długo jest pamięć.

Serce stoi na straży miłości. Jest jej
symbolem. Nie dziwimy się, że Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu, który przeżył
niejedną gorzką chwilę w swoim życiu i
rozczarowanie często mu towarzyszyło –
zapragnął, aby po swojej śmierci jego serce
spoczęło przy matce. Trumna z ciałem
Marszałka leży na Wawelu. Jego serce
umieszczone w specjalnej szkatule jest
pochowane na cmentarzu na Rossie w
Wilnie. Tylko matka dała mu prawdziwą

Lipnicy, to zastanowienie się nad
przemyśleniami filozofa, bł. Edyty Stein,
zamordowanej przez Niemców w
Oświęcimiu: “Trzeba nam sięgać do
przeszłości i wydobywać z przeszłości to,
co piękne, by budować dobrą
teraźniejszość, a jeszcze lepszą przyszłość”.

Pielgrzymki, które sprawiają radość  cd ze strony 5

W swojej wędrówce odwiedziliśmy
Wierzchosławice – wieś rodzinną
Wincentego Witosa. Zwiedziliśmy muzeum

Nowa Zagroda, gdzie zobaczyliśmy
oryginalny gabinet chłopskiego premiera z
dokumentami, rękopisami i innymi
pamiątkami, oraz  wystawę fotograficzną i
wystawę historycznych sztandarów
ludowych. Ekspozycje w muzeum maja
charakter stały i przedstawiają przede
wszystkim autentyczne wnętrze domu
Witosa i jego rodziny.

Maria Zadora
   ciąg dalszy w następnym numerze

ciąg dalszy na stronie 3
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Intencje mszalne:

Piątek 16 listopada Małgorzaty, Gertrudy
WSPOMNIENIE ŚW.MAŁGORZATY SZKOCKIEJ

  6.00 Śp. Elżbieta Skowronek
  6.30 Śp. Józef Klinowski
  7.00 Śp. Janina Gałuszka - 1 r.ś.

Śp. Anna Szczurek
  7.30 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  8.00 Śp. Jan Siwek
12.00 Śp. Helena Janik
18.00 Śp. Jan Siwek

Sobota  17 listopada  Elżbiety, Samueli,
Grzegorza

WSPOMNIENIE ŚW.ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

  6.00 Śp. Józef Klinowski
  6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
  7.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Dziękczynna w 25 r.ślubu Anny i Jana

z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny
  8.00 Śp. Elżbieta Skowronek
12.00 Śp. Jan Siwek

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog.
Boże dla Władysławy w 80 r.urodzin

18.00 Śp. Edmund

Niedziela  18 listopada Karoliny, Romana
  6.00 Śp. Krystyna Łopata

Śp. Andrzej Kozłowski
Śp. Janina Balon

  7.30 Śp. Józef Lurka - 5 r.ś.
  9.00 Śp. Stanisław i Stanisława Kwarciak
10.30 Śp. Maria Bałos - 14 r.ś.
11.30 Za dusze w czyśćcu
12.00 Śp. Tadeusz Miarka - 7 r.ś., rodz. Żurków
13.15 Śp. Elżbieta Skowronek
18.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek

Poniedziałek  12 listopada   Renaty, Witolda
  WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

  6.00 Śp. Jan Siwek
Śp. Leonard Frączek

  6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
  7.00 Śp. Maria Przyłęcka - 9 r.ś.
  7.30 Śp. Józef Klinowski
  8.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
18.00 Śp. Maria i Robert Hojnic

Wtorek  13 listopada  Benedykta, Stanisława,
Mikołaja

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNY, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI

  6.00 Śp. Elżbieta Skowronek
  6.30 Śp. Jan Siwek
  7.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Śp. Zofia Fidelus - 8 r.ś.

oraz rodzice Śp. Anna i Stefan
  8.00 Śp. Józef Klinowski
12.00 Śp. Tadeusz Sabuda
18.00 Śp. Franciszka, Eleonora, Jan

Środa  14 listopada         Emila, Wawrzyńca
  6.00 Śp. Tadeusz Sabuda
  6.30 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
  7.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  7.30 Śp. Maria Morhard
  8.00 Śp. Rodzin: Skarbowski, Kicińscy, Maćko
12.00 Śp. Jan Klinowski

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 15 listopada Alberta, Leopolda
WSPOMNIENIE ŚW.ALBERTA WIELKIEGO,

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

  6.00 Śp. Ks.Czesław Adamaszek
  6.30 Śp. Tadeusz Sabuda
  7.00 Śp. Leopold Molarz
  7.30 Za zmarłych z rodziny Góra
  8.00 Śp. Józef Klinowski
12.00 Śp. Janina i Stanisław Tomasik
18.00 Śp. Stanisław, Maria, Stefan

miłość i dlatego na wieki chciał przy niej
spocząć.

Wielki kompozytor Fryderyk Chopin, całe
lata spędził na tułaczce z dala od Ojczyzny.
Ojczyzna to matka. Zapragnął, aby po
śmierci jego serce spoczęło w kościele św.
Krzyża w Warszawie. Niech w objęciach
Matki Ojczyzny wygrywa najpiękniejsze
melodie dla tego narodu, z którego wyszedł.

Św. Karol Boromeusz, patron naszego
Papieża, krótko był biskupem Mediolanu.
Umarł, gdy miał 46 lat. Nie zrealizował wielu
zamierzonych dzieł. Miał świadomość, że
ta przedwczesna śmierć nie pozwala mu
ukazać tak jakby chciał, jak kocha swoich
diecezjan z Mediolanu. Poprosił, aby po jego
śmierci zabalsamowane serce było blisko
ołtarza, przy którym wielu ludzi się modliło.
Obecnie serce św. Karola jest w specjalnym
relikwiarzu wystawionym w głównym
ołtarzu katedry mediolańskiej.

Żywe serce naszego Papieża
pochodzącego z Wadowic bije wielką
miłością do swojej rodzinnej ziemi i jej
mieszkańców. Wiele razy Ojciec Św. to
niezwykłe uczucie okazywał.
Najpiękniejszym etapem ostatniej
pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny był
pobyt w Wadowicach. Najpiękniejszy, bo
przepełniony miłością Tego, który
odwiedzał i odwiedzanych.

Miłość jest wieczna. Nigdy nie ustaje.
Warto przypomnieć sobie hymn o miłości

z XIII rozdziału Pierwszego Listu do
Koryntian św. Pawła Apostoła.

Gdy Ojciec Św. przybył po raz pierwszy
do Wadowic 7 czerwca 1979 r. mówił do
nas na rynku wadowickim: „Was
wszystkich proszę, abyście przed
wizerunkiem tej Matki otaczali mnie
nieustanną modlitwą”. Podczas III
pielgrzymki – 16 czerwca 1999 r. Ojciec Św.
stwierdził: „Widzę, że została ta moja prośba
wykuta w kamieniu na ścianie Kaplicy
Świętokrzyskiej. Wierzę, że jest to znak, iż
ta prośba jest głęboko wyryta również w
waszych sercach. Serdecznie dziękuję wam
za modlitwę. Stale odczuwam jej działanie i
nadal gorąco o nią proszę. Bardzo potrzebuję
waszej modlitwy. Bardzo potrzebuje jej
Kościół. Potrzebuje jej cały świat”.

Czym więcej ma się lat - tym bardziej
trzeba liczyć na miłosierdzie. Miłosierdzie i
Boga i ludzi. W podeszłym wieku Ojciec
Św. prosi o miłosierdzie Boga i ludzi.

Na początku nowego wieku i nowego
tysiąclecia pragniemy w naszej cudownej
kaplicy odpowiedzieć na oczekiwanie Ojca
Św. Chcemy, za pomocą Łaski Bożej i
ludzkiej życzliwości odmawiać codziennie
o godz. 15.00 Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Przez tę postawę pragniemy
zaświadczyć, że bardzo sobie cenimy ten
przywilej, który podarowała nam Stolica
Apostolska dzięki prośbie naszego Kard.
Franciszka Macharskiego.

Ks. Proboszcz

ciąg dalszy ze strony 2

Chrzest Św.: Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Weronika Zuzanna SZOSTEK, córka Grzegorza i Grażyny
Zuzanna Izabela GÓRA, córka Grzegorza i Sylwii
Jakub Jan BRYZEK, syn Piotra i Magdaleny
Jan KAŹMIERCZAK, syn Sławomira i Danuty
Karolina Teresa CHMURA, córka Piotra i Zuzanny
Olga Łucja ZAREMBA, córka Roberta i Joanny
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Pielgrzymki które sprawiają radość cz.II

PENITENCJARIA  APOSTOLSKA

Kard. Willelmus Baum
Penitencjarz Większy

Bp Alojzy De Magistris
Regens

Z Bochni pojechaliśmy do Lipnicy
Murowanej. Droga prowadziła przez lasy,
które o tej porze przybrały już barwy
jesienne. J.Piotrowski w “Elegii o ziemi
lipnickiej” pisze: “Ziemio kościołów i starych
pamiątek, chlubnych tradycji, pełna wokół
świątek, Przepiękne lasy, gaje, złote łany,
Lud dla Ojczyzny wierny i oddany”. Ks.
Kardynał St. Wyszyński mówił: “(...) piękna
jest ta Lipnica, tu się czuje, że przemawia
do nas – przez te uliczki, kamienie – bogata
historia.” I przemówiła do nas historia
opowiedziana pięknymi słowami ks.
Proboszcza parafii lipnickiej, który pokazał
nam bogactwo historyczne, religijne i
przyrodnicze Lipnicy Murowanej, liczącej
zaledwie 600 mieszkańców, odległej tak
samo od Krakowa, jak i Tarnowa i Nowego
Sącza.

Najpierw podziwialiśmy kościół św.
Leonarda z XV wieku, który należy do
najstarszych drewnianych świątyń w
Polsce. Zachwyciło nas wnętrze –
prezbiterium w całości pokryte polichromią,
trzy ołtarze z tryptykami, polichromia na
ścianach, obrazy, ambona.

Na środku kościoła pod marmurowymi
płytami mieści się grób Antoniego i Józefiny
Ledóchowskich, rodziców błogosławionej

Marii, Teresy i Urszuli oraz właścicieli dworu
i parku.

Kolejnym obiektem sakralnym był
murowany kościół bł. Szymona, który został
wybudowany na miejscu domu rodzinnego bł.
Szymona w latach 1636-1648 przez
wojewodę Lubomirskiego. Bramę kościoła
stanowi dzwonnica z trzema dzwonami,
którym nadano imiona: Szymon, Maria, Te-
resa i Urszula. Obok kościoła znajduje się XVI
wieczna studnia z wodą, którą wielu zabiera
jako lekarstwo.

Trzeci z kościołów, to gotycki kościół
parafialny św. Andrzeja Apostoła, który został
wzniesiony z fundacji króla Kazimierza
Wielkiego w 1363 roku. We wnętrzu przykuła
naszą uwagę gotycka figura Matki Bożej z
Dzieciątkiem, tzw. Madonny Lipnickiej, przed
którą odmówiliśmy “Pod Twoją obronę”.
Lipnica szczyci się dziś trzema
błogosławionymi: Szymonem, Marią Teresą
i Urszulą i nazywana jest zaszczytnie “Ziemią
Błogosławionych”. Zauroczył nas w Lipnicy
układ średniowiecznego miasta, parterowa
zabudowa, w większości drewniana, na
środku rynku figura bł. Szymona z Lipnicy z
1913 roku, który wzniesioną ręką wskazuje
cel naszego życia – Niebo. Poznanie historii

Ojcze Święty

Franciszek Macharski, Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, Arcybi-
skup Metropolita Krakowski z serca wyraża Waszej Świątobliwości gorące
uczucia czci i uległości, zarówno własne jak i cząstki Ludu Bożego swej pie-
czy, i pokornie prosi, by został udzielony dar odpustu zupełnego odmawiającym
pobożnie modlitwę, zwaną Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Dnia 26 maja 2001
Penitencjaria Apostolska, na mocy upoważnień specjalnie udzielonych jej przez

Papieża, chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:
Odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramental-

nej spowiedzi, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Papieża) i po
wykluczeniu przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, udziela się wiernemu,
który w kościele lub kaplicy, w granicach Archidiecezji Krakowskiej, wobec
Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też prze-
chowywanego w tabernakulum, odmówi pobożnie Koronkę do Miłosierdzia
Bożego;

- w rodzinie lub Wspólnocie zakonnej czy Stowarzyszeniu wiernych i w ogó-
le, gdy wielu zbiera się dla jakiegoś godziwego celu, pobożnie przyłączy się do
odmawianej tam tej modlitwy, gdy prowadzi ją Arcybiskup Krakowski lub ka-
płan osobno przez niego delegowany i gdy jest to rozprzestrzeniane z pomocą
telewizji lub radia.

Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub też innej prawomocnej racji) nie
będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia z
ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go
innym, to pod zwykłymi warunkami zyskują również odpust zupełny z zacho-
waniem przepisów nr 24 i nr 25 co do „mających przeszkodę”.

W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Zezwolenie niniej-
sze będzie mieć ważność przez siedem lat, bez względu na jakiekolwiek prze-
ciwne zarządzenia.

METROPOLITA KRAKOWSKI
Kraków, dnia 4 października 2001 r.

Niniejszym, mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji
Krakowskiej, którzy z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą
opuścić mieszkania, zezwalam, aby mogli uzyskać odpust zupełny za odmówienie
w duchu miłosierdzia Koronki do Miłosierdzia Bożego, byleby tylko wzbudzili sobie
żal doskonały i mieli postanowienie przystąpienia do spowiedzi i Komunii św., skoro
tylko nadarzy się okazja, oraz wypełnili pozostałe wymagane warunki.
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