Nasze sprawy
Zbiórka PKPS-u
L –dz 19/2002
Wadowice - dnia: 11.09.2002
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Wadowicach organizuje w dniu 15.09.2002 (niedziela), a w
razie niepogody dnia 22.09.2002 – zbiórkę pieniężną do puszek na terenie
miasta Wadowic – zwracamy się z gorącą prośbą do Urzędów Parafialnych, Klasztorów
OO Karmelitów – o łaskawe ogłoszenie w najbliższą niedzielę na nabożeństwach powyższej prośby.
Zebrane fundusze przeznaczone na pomoc finansową dla najbiedniejszych podopiecznych tut. PKPS-u.
Za przychylne załatwienie – Zarząd Miejsko-Gminny składa serdeczne „Bóg zapłać”.

Apel
Dnia 16-go każdego miesiąca o godz. 21.00 stajemy do
Apelu Maryjnego. Poprzez Maryję zawierzamy Bogu sprawy
Ojca Świętego i nasze.
Częstochowa - wyjazd godz. 16.00,
przyjazd ok. 24.00.
Wadowice - Bazylika - Msza Św. godz. 20.00
W naszych domach - modlitwa rodzinna o godz. 21.00

Zaproszenie
Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu, które odbędzie się dnia
21.09.2002 (sobota) od godziny 8.30 w Wadowicach przy ulicy
Szpitalnej 2.
Jednym
zdaniem!!!

Nie oko za oko i ząb za ząb, ale przebaczenie za
przebaczenie. jeśli bowiem ujmiemy sobie
nawzajem ciężaru winy, będziemy mogli żyć
swobodniej.

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego.
„Bazylika” - Tygodnik informacyjny
Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

SYRACYDESA:
Syr 27, 30 - 28, 7
Odpuść winę bliźniemu

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 14, 7-9
W życiu i w śmierci należymy do Pana

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA:

Mt 18, 21-35 Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam
przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy
aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego
podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną,
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i
prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad
tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj,
coś winien”. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a
oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda
długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli
swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu:
„Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty
nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I
uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca
swemu bratu».
Oto Słowo Pańskie.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
Dziesięć tysięcy talentów i sto denarów. Te dwie liczby znakomicie oddają
różnicę pomiędzy miłosierdziem Boga a
człowieka. Chociaż z dzisiejszej Ewangelii wynika, że ta różnica jest dużo większa, ponieważ człowiek nie zdecydował
się poczekać na spłacenie tak niewielkiego długu przez bliźniego, będąc jednocześnie zadłużonym u Boga. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy
dłużnikami Boga. Nasze życie, bliscy ludzie, okruchy szczęścia, które przeżywa-

my, to wszystko dar. I tak jak ewangeliczny sługa nie będziemy w stanie nigdy tego
długu spłacić. Najbardziej zadłużeni jesteśmy u Chrystusa. W końcu Jego Ofiara,
przelana Krew, ofiarowana nam przyjaźń
i nowe życie to dary przekraczające naszą wdzięczność. Jeśli czujemy się Bożymi dłużnikami to zechciejmy także okazać
więcej miłosierdzia swoim bliźnim, którzy
są naszymi dłużnikami. Tego w końcu
chce Bóg, który, jak gospodarz z dzisiejszej ewangelii, bardzo się smuci brakiem
naszego miłosierdzia i współczucia.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.09.2002 r.
bierzmowania dla młodzieży III klasy Gimnazjum i starszej odbywają się w naszej
parafii od poniedziałku do piątku po wieczornej Mszy św. W Domu Katolickim.
Prosimy aby młodzież zapisała się do odpowiedniej grupy.
7. W najbliższy piątek wyrusza z naszej parafii autokarowa pielgrzymka na
Litwę. Msza św. Przed rozpoczęciem pielgrzymki będzie o godz. 19.00 a po niej wyjazd.
8. Święci tego tygodnia: w poniedziałek - wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa,
we wtorek – wspomnienie św. Roberta
Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, w
środę – Święto św. Stanisława Kostki,
zakonnika, w czwartek – wspomnienie św.
Januarego, biskupa i męczennika, w piątek - wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy, w sobotę Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Tomasz Marek JAKUBOWSKI, syn Jerzego i Genowefy z d. Głowacka, zam. Wadowice, Os. XX-lecia 18/31 i Katarzyna Lucyna GRĄDECKA, córka Andrzeja i Janiny z d. Czermicka, zam. Łańcut, ul. Zielona 14
Maciej Paweł MATUŁA, syn Stanisława i Jadwigi z d. Dowhań, zam.
Wadowice, ul. Wojska Polskiego 6 i Małgorzata Bożena BAJAK, córka
Franciszka i Antoniny z d. Zięba, zam. Bulowice 90
Krzysztof Zbigniew SZCZOTKA, syn Kazimierza i Marii z d. Banaś, zam.
Wadowice, ul. Jasna 2 i Monika Maria PASTERNAK, córka Józefa i
Marii z d.Ogiegło, zam. Wadowice, Os. Pod Skarpą 5/19
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj po Mszach Św. udzielamy
rodzinom zebranym w naszym kościele
specjalnego błogosławieństwa.
2. Jutro 16 września ogarniamy modlitwą naszego Największego Rodaka
Ojca Świętego Jana Pawła II. Na spotkanie członków Akcji Katolickiej zapraszamy na godz. 18.30. Czuwanie w naszej Bazylice rozpocznie się Mszą Św. o
godz. 20.00 a zakończy apelem o godz.
21.00. Jutro nie będzie Mszy Św. o godz.
18.00.
3. W każdą niedzielę, w kaplicy Domu
Parafialnego, organizujemy Mszę Św. dla
młodych małżeństw z dziećmi o godz.
11.30.
4. W środę na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie
8.30 i 17.30 modlimy się za ludzi bezdomnych.
5. Biskupi nasi polecili, aby niedziela
13 października była obchodzona w naszej Ojczyźnie jako Dzień Papieski.
6. Spotkania przygotowujące do -2-

Zapowiedzi:

Pożegnaliśmy:

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Stanisław GALOS, ur. 1940 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Michał Mikołaj MIKOŁAJCZYK, ur. 1915 r., zam. Wadowice, ul. Sportowców
Elżbieta WRÓBEL, ur. 1921 r., zam. Wadowice, ul. Trybunalska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
(ciąg dalszy ze str. 5)

najpiękniejszych miejsc w Kaliszu, kroki
kierujemy pod tzw. „ścianę pamięci” –
na murze wewnętrznym otaczającym
dziedziniec kościelny umieszczono epitafia – tablice pamiątkowe.
Opuszczamy to miejsce pełne wydarzeń i pamiątek. Trzeba zaznaczyć, że w
tym kościele był ochrzczony poeta Adam
Asnyk, a Maria Konopnicka i sławny aktor Ludwik Solski brali śluby.
Jedziemy do kolejnego Sanktuarium,
które słynie w Polsce i poza jej granicami – Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego. Liczni pielgrzymi nawiedzają tu
cudowny obraz „ Świętej Rodziny”, który jest pierwszym i jedynym dotąd na
świecie koronowanym obrazem przedstawiającym św. Józefa. Ojciec Święty w
1997 roku przypomniał, iż Sanktuarium
to ma szczególne miejsce w dziejach Ko- -7-

ścioła i Narodu. W tym szczególnym miejscu przed obrazem Świętej Rodziny w modlitwie polecamy św. Józefowi nasze rodziny, troski, bezrobotnych. Pośrednictwu
św. Józefa Kaliskiego przypisuje się wiele
łask, a nawet cudów. Dowodzą tego liczne wota – wyrazy wdzięczności za otrzymane przez wiernych łaski. Za cud św.
Józefa Kaliskiego uznali też swoje uwolnienie w 1945 roku księża – więźniowie
obozu koncentracyjnego w Dachau. Ocaleni księża zobowiązali się pielgrzymować
do Kalisza, co czynią nieprzerwanie każdego roku 29 kwietnia, aby dziękować św.
Józefowi za cud ocalenia. Wystawili również wspaniały pomnik wotywny w postaci
Kaplicy Wdzięczności i Męczeństwa w
podziemiach bazyliki. Znajduje się tam również muzeum i archiwum o dużym znaczeniu historycznym.
(ciąg dalszy w następnym numerze)

Trzeba nam Unii

Intencje mszalne:
Czwartek 26 września J
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 O zdrowie i błog. Boże w 14 r. urodzin
dla Elżbiety
7.30 Śp. Włodzimierz Konik
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Helena Kajdas, rodzice i bratks. Stefan
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Jadwigi
Piotra, Józefa i Ireny

Poniedziałek 23 września K
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 O zdrowie i Boże błog. dla Macieja Bartłomieja
i Agnieszki w nowym roku szkolnym
7.30 Śp. Włodzimierz Konik
8.00 Śp. Jan Bucki
12.00 Śp. Elżbieta Wróbel
18.00 W 18 rocznicę urodzin Sebastiana z
prośbą o Boże błogosławieństwo

Piątek 27 września F
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 Śp. Lech Pawłowski
7.30 Śp. Stanisław Galos
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Stanisław Lasek i syn Andrzej - 2 r. śm.
18.00 Śp. Helena Góral
Sobota 28 września M
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 Śp. Helena Góral
7.30 Śp. Czesław Drabek - 5 r. śm. oraz
z rodziny Pietkiewiczów i Wysockich
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Stanisław Budzowski ojciec
Śp. Stanisław Budzowski syn
18. 00 Śp. Wacław Kaszlej

Wtorek 24 września J
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 Śp. Helena Góral
7.30 Śp. Włodzimierz Konik
8.00 Śp. Jadwiga Stanaszek
12.00 Śp. Józef i Anna Twaróg
18.00 Śp. Grażyna Targosz
Środa 25 września I
6.00 Śp. Stanisława
6.30 Śp. Zofia Kowalczyk
7.00 Śp. Guzdek Franciszek i rodzina
7.30 Śp. Włodzimierz Konik
8.00 Śp. Janina Dębska - 3 r. śm.
12.00 Śp. Franciszka i Józef Paździora
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Niedziela 29 września J
6.00 Śp. Stanisława
7.30 Śp. Zbigniew Bochorek - 6 r. śm.
9.00 Śp. Ignacy i Helena
10.30 Śp. Anna i Barbara Zając
12.00 Śp. Rozalia Rączkiewicz - 3 r. śm.
13.15 Śp. Franciszek Cholewa i z rodziny
Cholewów i Knapików
18.00 Śp. Andrzej i Michalina Roman
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Dla jednych to zdanie jest wielkim znakiem zapytania. Są to tak zwani eurosceptycy. Dla innych jest to szansa dla Polski,
którą koniecznie należy wykorzystać.
Tych ludzi określa się jako euroentuzjastów. Jest jeszcze trzecia grupa, która
nazywa się eurorealistami.
Ważny problem wejścia Polski do Unii
Europejskiej przedstawiono księżom krakowskim w wykładach kwietniowych
tego roku. Ksiądz kardynał Macharski
jako miejsce tych spotkań wybrał Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Nie przypadkowo to miejsce zostało wyznaczone
do trudnych a jakże ważnych
przemyśleń na temat tak bardzo aktualny. Tylko w blaskach Chrystusa bogatego w
miłosierdzie można sprawę
wejścia do Unii w pełni rozważać i przyjmować.
Nie wątpliwie otwarcie się
jednoczącej Europy na Polskę jest aktem miłosierdzia
tych państw. Oni nas chcą.
Trzeba jednak mieć świadomość, że bez nas w zupełności mogą się obejść. Jednocześnie decyzja na wejście do
unii jest również znakiem naszego miłosierdzia. Wiemy o
różnych zagrożeniach tak po jednej jak i
po drugiej stronie. W Polsce podkreślamy wielkie zagrożenia dla nas. Dla równowagi trzeba kłaść silny nacisk na szanse, które daje nam jednocząca się Europa. Duże szanse materialne i ekonomiczne. Nie zapominajmy także o możliwości
ubogacenia naszym bogatym duchem religijnym – ubogiego religijnie zachodu. -3-

Dotychczas poszczególnych misjonarzy
tak świeckich jak i zakonnych wysyłaliśmy do krajów misyjnych. Szczyciliśmy
się ich działalnością. Na różny sposób
pomagaliśmy.
Obecnie znaleźliśmy się w niezwykłej
sytuacji. Powtarzamy „pogańska Europa”
mówimy o religijnej enklawie Polski. Polska, która wydała tak wspaniałego Papieża - największego misjonarza współczesnych czasów, ma wyjątkową szansę
przebudzić uśpiony religijnie zachód. To
zadanie jakby nas przerastało. Zdajemy
sobie sprawę ile w naszej ojczyźnie jest
pszenicy ewangelicznej i
chwastu pogańskiego. Bardzo
sceptycznie nastawieni jesteśmy do tego iż my jesteśmy
przez boga powołani jako
kwas, który ma zakwasić dzieże z ciastem zachodu. Czy my
to potrafimy? Pewno ludzkimi
siłami tego zadania nie wykonamy. Trzeba liczyć na Boże
Miłosierdzie.
Wykłady o Unii Europejskiej
dla duchowieństwa z naszej
archidiecezji miały miejsce w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Z pewnością w tej świątynii to trudne zadanie trzeba
realizować mając świadomość tego, co
Chrystus mówił do siostry Faustyny „Nie
lękaj się!”
Ponad miarę wypracowany Największy
Polski Misjonarz podczas ostatniej pielgrzymki mówi do nas Polaków o wykorzystaniu dziejowej szansy: wejścia do jed(ciąg dalszy na str. 4)

bie z tą dzisiejszą młodzieżą. Do nas Papież mówi: „Nie lękaj się! Wciąż staraj
się zawierzyć Bogu bogatemu w miłosierdzie”. W naszym życiu i w pracy trzeba
koncentrować się na tym, co od nas zależy.
Zakwitnij tam, gdzie jesteś posadzony.

(ciąg dalszy ze str. 3)

noczącej się Europy. Wejścia z całym duchowym bogactwem. To trudne zadanie
Ojciec Święty łączy z Bożym Miłosierdziem.
Zauważam jak często wielkie zniechęcenie ogarnia nauczycieli, wychowawców
i rodziców. Mówią, że trudno poradzić so-

Ks. Proboszcz

Na pielgrzymim szlaku
3 września wyruszyliśmy do Krakowa
pod opieką Ks. Proboszcza, aby raz jeszcze dotknąć miejsc, które były celem ostatniej Pielgrzymki Ojca świętego.
Łagiewniki – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uczestniczymy w Eucharystii,
którą celebruje Ks. Proboszcz. Niezwykłe przeżycie. Uświadomiliśmy sobie, że
Ojciec święty konsekrując tę świątynię
uczynił ją centrum kultu Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Jest ona tą „iskrą”,
o której pisała św. Faustyna w swoim
dzienniczku. Dziękujemy Bogu za ten ponadczasowy dar.
Odwiedzamy cmentarz Rakowicki.
Grób rodziców Ojca świętego, chwila
modlitwy, zadumy i dziękczynienia za
wszystko co otrzymaliśmy od Boga przez
ich ręce.
Kraków to miejsce, w którym ksiądz,
biskup, arcybiskup a potem Kardynał Karol Wojtyła spędził wiele lat życia od opuszczenia Wadowic w 1938r do czasu wyboru na Stolicę Piotrową. Tu tworzył i zdobywał doświadczenia duszpasterskie w
różnych środowiskach, w tym także studentów. Rozpoczęło się ono od kościoła
św. Floriana, gdzie wokół młodego wikarego ks. Karola Wojtyły zaczęli gromadzić
się studenci. Nawiedzając ten kościół w
krótkiej adoracji Najświętszego Sakramen-
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tu składamy dziękczynienie, za jakże ważny etap życia Ojca świętego.
Bazylika Mariacka – główny kościół
Krakowa. Ojciec święty był do niego niezwykle przywiązany. Tutaj zatrzymał się
wracając z uroczystości na Błoniach.
Bazylika Franciszkanów. Naprzeciw dom
arcybiskupów krakowskich. Tutaj 1 listopada 1946 roku Arcybiskup Adam Sapiecha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, a potem wyprawił na studia do Rzymu. Tu zamieszkał gdy został arcybiskupem. Nad wejściem do budynku okno –
najsławniejsze w całej Polsce, z którego
podczas każdego pobytu Ojciec święty
prowadził słynne „wieczorne rozmowy”
z młodzieżą Krakowa.
Błonia krakowskie – największy tego
typu obiekt w kraju. Nie tak dawno było
tu około 2.5 mln ludzi. Obok miejsca gdzie
stał ołtarz ogromny granitowy głaz z Tatr
jako znak spotkań Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej. Na głazie napis:
„TY JESTEŚ SKAŁĄ”. Cisną się nam
na usta słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Szymona: Ty jesteś Piotr – opoka.... Modlimy się w skupieniu dziękując
Bogu za niezapomniane przeżycia związane z tym miejscem.
Udajemy się w dalszą drogę. Przed
nami Opactwo Tynieckie, siedziba Bene-

dyktynów, którzy osiedli w Tyńcu przed
tysiącem lat. Uczestniczymy w nieszporach, które mnisi śpiewają po łacinie. W
pewnym momencie milknie śpiew i następuje długa chwila zupełnej ciszy. Ta
cisza skłania do refleksji: „szukamy Cię
Boże w tym zagonionym i rozkrzyczanym świecie. W taki środowisku trudno
jest Cię znaleźć. Ty przemawiasz do naszych serc tylko w ciszy. Niezwykłe doświadczenie.Ojciec święty odwiedził tyniecką wspólnotę. Wizyta ta była wyrazem troski o wszystkie wspólnoty zakonne i wskazała jak ważną rolę pełnią zakony w życiu Kościoła.
Ostatni etap pielgrzymowania – sank-

tuarium Kalwaryjskie. Tu Ojciec święty zawierzył jeszcze raz cały polski naród oraz
siebie Matce Najświętszej. Sprawował
Eucharystię z okazji 400-lecia istnienia
Sanktuarium. Prosił Maryję by na każdego zwróciła swe miłosierne oczy i wyprosiła to co jest najbardziej potrzebne.
Przed cudownym wizerunkiem Matki
Bożej Kalwaryjskiej odmawiamy Litanię
Loretańską. Prosimy Najświętszą Panienkę, aby wyprosiła Ojcu świętemu siły ciała i ducha, aby mógł do końca wypełnić
misję zleconą przez Chrystusa. Wracamy
do Wadowic śpiewając pieśni maryjne.
Dziękujemy Ks. Proboszczowi za niezapomniane przeżycia.
Danuta Bukowska

Sierpniowe pielgrzymowanie (cz. I)
24 sierpnia, bardzo wcześnie rano
(godz. 4.00) wyruszamy na kolejną w
tym roku pielgrzymkę do Lednicy, Gniezna i Lichenia.
Po porannej modlitwie ksiądz Prałat
prosi o podzielenie się przeżyciami z
ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do
Ojczyzny. Słuchamy wypowiedzi uczestników, którzy brali udział w spotkaniach
z Papieżem Janem Pawłem II w Łagiewnikach, na Błoniach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, bądź oglądali transmisję w telewizji. Wypowiedzi są bardzo ciekawe,
szczere, czasem wzruszające, świadczące o wielkim przeżywaniu pielgrzymki.
Pierwszym miejscem naszego pielgrzymowania jest Kalisz. Jest to najstarsze
miasto na ziemiach polskich, miasto kościołów i klasztorów. 4 czerwca 1997
roku w czasie swojej pielgrzymki Ojciec
Święty Jan Paweł II odwiedził Kalisz w
wtedy powiedział: „...Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest w dniu
dzisiejszym nawiedzić wasze miasto – -5-

ten Kalisz, którego najstarsze kroniki na
długo przed powstaniem państwa polskiego notują na swoich mapach...”. Najpierw
kroki swe kierujemy do kościoła św. Mikołaja – katedry. Z oddali podziwiamy
masywną sylwetkę katedry z jej strzelistą
wieżą neogotycką. Przed wejściem do katedry zwraca naszą uwagę piękna, oryginalna płaskorzeźba przedstawiająca Ojca
Świętego. Dzisiejsza świątynia jest miejscem, w którym skupia się, niczym w soczewce, historia Kalisza. Świątynia pełna
jest pamiątek narodowych oraz świadectw
historycznych. Najokazalej prezentuje się
trzypoziomowy ołtarz główny; w jednej jego
części znajduje się kopia obrazu Rubensa
„Zdjęcie z krzyża”. Oglądamy piękne witraże, polichromię, sklepienie przedstawiające gwieździste niebo. W kaplicy przed obrazem Miłosierdzia Bożego modlimy się o
szczęśliwe pielgrzymowanie. Spacerując
po dziedzińcu katedry, który jest jednym z
(ciąg dalszy na str. 7)

