Miej miłosierdzia dla nas i całego świata
Jest 21 marca 2003r. Piątek. Nasza kolejna pielgrzymka do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. To pierwszy
dzień wiosny.
Ale trudno jest pozbyć się dręczącej myśli, że to również drugi dzień wojny, wydarzenia, które każdemu z nas wiążą się z ludzką tragedią, cierpieniem, straszliwymi konsekwencjami.
A zatem nasza obecna pielgrzymka do
miejsca Bożego miłosierdzia, jak zauważył również ks. Prałat, ma specyficzny charakter.
Nasze modlitwy do dobrego Boga będą
obejmować tych, którzy gdzieś tam daleko
od nas przeżywają to, co my przeżywaliśmy kiedyś: strach, ból, cierpienie, często
brak nadziei, oczekiwanie na pomoc.
I z takim nastawieniem jedziemy. W drodze jak zwykle śpiewamy pieśni religijne,
choć nawet ten śpiew nie jest tak spontaniczny jak zawsze.
Czytamy fragmenty „Dzienniczka” św.
Faustyny mówiące o jej głębokiej wierze,
wielkiej wrażliwości, konieczności posiadania „kierownika duszy” czyli jak wyjasnił
nam ks. Proboszcz, swojego spowiednika.
Pierwsze kroki po przyjeździe do Łagiewnik kierujemy do kaplicy klasztornej. Półmrok i cisza sprzyjają modlitwie. Dzisiaj
obok modlitwy w osobistych intencjach
płynie gorąca modlitwa o jak najszybsze
zakończenie wojny, jak najmniej ofiar, jak
najmnie łez.
W świątyni Miłoserdzia Bożego siostra

zakonna opowiada nam
o św. Siostrze Faustynie. Jest wiele, wiele
osób i w dolnej części i
na chórze. Telewizja Polska przygotowuje
się do transmisji mszy św.
Słuchamy słów Siostry i wciąż na nowo
podziwiamy kontakt św. Faustyny z Bogiem, jej oddanie Bogu, jej dobroć i prawość.
Spojrzenie na ołtarz. Chrystus jest taki
ciepły w tej chłodnej bieli wnętrza świątyni. Jezu, wysłuchaj nas!
O 15.00 żarliwa koronka do Miłoseirdzia
Bożego, a potem Droga Krzyżowa. Na zewnątrz znów słowa modlitwy nawiązujące do wojny. O tym już teraz trudno nawet
na chwilę zapomnieć.
O godz. 16.00 msza św. i znowu gorące
modlitwy każdego z nas. Przyjęcie komunii w intencji tych, którzy cierpią.
Bliskość Boga po przyjęciu Go do naszych
serc wyzwala nadzieje, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Jeszcze raz koronka do
Miłosierdzia Bożego. O miłosierdzie musimy teraz najczęściej prosić.
W drodze powrotnej odmawiamy bolesne tajemnice różańca św. Tym razem prosimy naszą ukochaną Matkę o pomoc. I dla
cierpiących wskutek tej wojny i dla siebie.Bo
przcież wojna może przynieść tragiczne konsekwencje dla całego świata. Może wyzwolić muzułmanów w stosunku do „niewiernych”, co juz zauważył Ojciec św.
Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy przez Boga stworzony dla nas świat
i nie możemy tego stracić.
Barbara Płuska
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
25 marca
Monika i Tomasz Skowronek
Os. XX-lecia 16/27
26 marca
Marta i Marek Mlost
ul. Sadowa 26
27 marca
Janina Guzdek
Os. XX-lecia 8/2
28 marca
Marianna i Janusz Rokowski
ul. Ady Sari 12
Zawiłowie, Dwonikowie
29 marca
Cecylia Dębska
ul. Sadowa 4
Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

KRONIK
2 Krn 36, 14-16.19-23
Gniew i miłosierdzie Boże

ŁA AP DO EFEZJAN:
Ef 2, 4-10
Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawieni przez łaskę

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

EWANGELIA:

J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a

kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża
się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego
uczynki są dokonane w Bogu».
Oto słowo Pańskie.

Bóg pragnie naszego zbawienia
Historia zbawienia to historia ludzkich
słabości, grzechów, ale jednocześnie historia Bożej miłości. Bóg nie chce karać. Bóg
pragnie zbawiać. O tym mówi dzisiejsza
Liturgia słowa.
Bóg bardziej przejmuje się naszymi
grzechami niż my sami. Dlatego stał się
Człowiekiem. Umarł na krzyżu, bo zależy
Mu na naszym zbawieniu. Ale nie może
tego dokonać bez naszego udziału.
Ksiądz F. Feldheim napisał: „Jest bardzo
niebezpiecznie chory człowiek. Lekarz, co
zna jego chorobę, udaje się do niego z lekarstwem, które na pewno go wyleczy.
Jednakże dla jakiejś przyczyny chory nie
chce otworzyć drzwi lekarzowi i nie chce, -2-

by mu pomógł i go uzdrowił”.
Kiedy na skutek pożaru czy powodzi tracimy dobra materialne, wtedy rozpaczamy,
próbujemy ratować, co się da. Kiedy popełniamy grzech, kiedy tracimy dobra duchowe i zagrożone jest nasze zbawienie, wtedy
nie rozpaczamy. Jakby nam na tym nie zależało.
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne” (J 3, 14-15).
Uwierzyć musisz sam. Jesteś panem swojego życia i będziesz ponosił za nie odpowiedzialność. Bogu zależy na twoim zbawieniu. Czy tobie też na tym zależy?
ks. Wacław Buryła - Dzień Pański 14/2003

Intencje
mszalne
Poniedziałek 31 marca
6.00 O zdrowie i bł. Boże dla Marii T. w dniu imienin
6.30 Śp. Julian i Irena Nowak
7.00 Śp. Helena Kwarciak w 12r. śm. ; mąż i rodzeństwo
7.30 Śp. Jan Jaglarz
8.00 Śp. Jan Woźniak, Karolina, Janina
12.00 Śp. Rozalia i Konstanty Saferna
Śp. Maria i Józef Byrski
18.00 Śp. Tadeusz Rajda w 2r. śm.
Wtorek 1 kwietnia
6.00 Śp. Jadwiga, Maciej i Anna
6.30 Śp. Jan Kulbacki w 7r. śm.
7.00 Śp. Jan Jaglarz
7.30 Śp. Teresa Kiełb 5 r.śm.
8.00 Śp. Balbina Potoczna
12.00 Śp. Jadwiga Targosz
18.00 Śp. Jan Meus w 8 r.śm.

Czwartek 3 kwietnia
6.00 Śp. Jadwiga Targosz
6.30
7.00 Śp. Władysław i Maria Kulka
7.30 Śp. Piotr Gonciarczyk
8.00 Śp. Maria i Bolesław
12.00 Śp. Teodor Żak
18.00 Śp. Ryszard Kanik
Piątek 4 kwietnia
6.00
6.30
7.00 Śp. Jadwiga Targosz
7.30 Śp. Stanisław Adamczyk
8.00 Wynagradzająca od Honorowej
Straży Serca Bożego
12.00 Zmarli z rodziny Stanek
18.00 Śp. Jan Jaglarz
Sobota 5 kwietnia
6.00 Śp. Jadwiga Targosz
6.30
7.00 Śp. Zbigniew Turschmid
Śp. Maria Starjowa
7.30 Śp. Stanisław Adamczyk
8.00
12.00 Śp. Jerzy Sitarz
15.00 O pokój na świecie Za ojczyznę,biskupów,
kapłanów i Radio Maryja
18.00 Anna iAleksanderDorocińscy-21 r. ślubu

Środa 2 kwietnia
6.00
6.30 Śp. Stanisława Radwan
7.00 Śp. Leonard Witek
7.30 Dziękczynno -błagalna o zdrowie dla całej rodziny
8.00 Śp. Jadwiga Targosz
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Maria Bargiel w 24 r. śm
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz wintencjach składanych
próśb i podziękowań

Niedziela 6 kwietnia
6.00 Sp. Jan Macięga
7.30 Śp. Stanisław Wcisło w 5r. śm
9.00 O Boże błog. dla Karola w 18r. ur.
10.30 Śp. Władysława Pleszewa
11.30
12.00 Śp. Józef i Kamila Homel
13.15 chrzty
18.00 Śp. Teresa Siwiec Cielebon

Pielgrzymujemy:
Do Łagiewnik w piątek 25 kwietnia o godz. 13.00 i w święto Miłosierdzia Bożego
o godz. 9.00. Koszt przejazdu 10 zł. można się zapisać.
Na misterium Męki Pańskiej – ks. Salezjanie w Krakowie 6 kwietnia, godz. 14.00.
Koszt: przejazd i bilet 20 zł.
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IV Niedziela Wielkiego Postu 30 marca 2003
1. W poniedziałek, wtorek i środę są
rekolekcje dla młodzieży z Zespołu Szkół
Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego.
2. W środę, na nabożeństwie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o owocne przeżycie rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiadamy rano od 6.00 do
8.30 i po południu od 16.00 do 18.30.
W tym dniu przyjmujemy komunię św. wynagradzającą za zdeptanie życia ludzkiego.
4. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziców, którzy oczekują potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych rodziców, a także parafian, którzy podjęli się duchowej
adopcji dzieci, jak również członków Rycerstwa Niepokalanej. W sobotę odwiedzamy wszystkich chorych i starszych przed

świętami Wielkanocnymi ze spowiedzią
i komunią św. Prosimy zapisywać w zakrystii. W następne soboty księża będą zajęci spowiedzią w kościele.
5. Rekolekcje dla parafian dorosłych
rozpoczną się w tym Roku Różańcowym
w czwartek 10 kwietnia. Zakończą się drogą krzyżową po mieście o godz. 15.00
w Niedzielę Palmową. Mężczyzn zapraszamy na naukę stanową już w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o 18.00. Spowiedź rekolekcyjna będzie w sobotę 12 kwietnia.
6. Wspólnota „Wiara i Światło” organizuje w przyszłą niedzielę kiermasz przedświąteczny. Dzięki nabywaniu ich pamiątek wspomagamy tę wspólnotę.
7. Organizujemy 2-dniową pielgrzymkę do Poznania i Lichenia 1 i 2 maja. Wyjazd w sobotę o godz. 4.00. Koszt przejazdu wynosi 80 zł. Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Rok Różańcowy

powiedź dała trzecia róża, której zelatorką
jest P. Barbara Sabuda. Spotkał się ks. Proboszcz przy herbatce z tą różą kobiet w
sobotę 22 marca. Na 20 członkiń przybyło
13. Z różnych przyczyn zabrakło 7. Spotkanie to uzmysłowiło nam jak bardzo potrzebne nam jest przyjrzenie się sobie. Przecież często członkinie róży nawzajem się
nie znają. Powiedzieliśmy czym jest zmianka różańcowa. Jest comiesięczną wymianą
pomiędzy 20 członkami róż kart z wymalowanymi tajemnicami. Każda, co miesiąc
dostaje inną tajemnicę do odmawiania.
Zauważyłem, że niektórym dość trudno
przychodzić na zmianki różańcowe. Osoby
te są przekonane, że jest to marnowanie
drogocennego czasu. Wiara rodzi się ze spotkania Boga z człowiekiem. Spotkania przy
zmainkach różańcowych są po to, by ubogacały naszą wiarę.

W Roku Różańcowym postanowiliśmy
uzupełnić do 20 osób każdą Różę, która do
tej pory posiadał 15. Potrzeba ta wynikła
z dodania przez Ojca Św. nowej części różańca świętego, którą Papież nazwał częścią światła. Namiestnik Chrystusa zaproponował, aby te części odmawiać w sposób następujący: w poniedziałki i soboty
część radosna, w czwartki część światła,
we wtorki i piątki część bolesna, a w środy
i niedziele część chwalebna.
Z entuzjazmem czytam, że parafia makowska ma 107 róż. Myślę, że gdzie nam
do niej! U nas jest 14 róż. Bogu dzięki i za
to. Lecz pomyślmy jak daleko nam do Makowa. Choć to parafia ośmiotysięczna,
a nasza dziesięciotysięczna.
Postanowiliśmy również, że w tym roku
każda Róża będzie miała osobne spotkanie
w swoim gronie. Pierwszą pozytywną od- -6-

Ks. Proboszcz

Oryginalny hołd
Papieska parafia
w Wadowicach pamięta o swym najwybitniejszym Rodaku. Im dłużej
żyje nasz Papież,
tym żywsza i bogatsza jest pamięć. Zwiększające uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego
za to, iż z niezbadanych wyroków Opatrzności został wybrany Wadowiczanin na
Stolicę Piotrową.
Zewnętrznym wyrazem hołdu z okazji
25-lecia pontyfikatu jest zrealizowana polichromia Bazyliki. Niezwykle barwna i oryginalna. Jedyna w Polsce, a może i w świecie. Za pomocą obrazów biblijnych wyrażone papieskie nauczanie. W średniowieczu,
gdy duża część społeczeństwa nie umiała
czytać, namalowane sceny przedstawiały
nauczanie Chrystusa. Ten sposób przekazu
ewangelicznego nazwano „Biblia pauperum”. Te słowa oznaczały Pismo Św. czytane przez ubogich, którzy choć są analfabetami to jednak posiadają wyostrzony
zmysł wzroku i potrafią dociekać głębi myśli
Bożej. Wizualność naszych czasów, któremu sprzyjają telewizyjne obrazy i kolorowe gazety – kształtuje naszą świadomość.
Kolorowe sceny z życia Jezusa wymalowane na sklepieniu Bazyliki przypominają
o aktualności Ewangelii. Nauczanie papieskie swoją moc czerpie z przekazu Chrystusowego.
Naszym pragnieniem było, aby w tym
jedynym w Polsce kościele, który w sposób wyjątkowy związany jest z przeszłością Papieża, był On w nim wciąż aktualny.
Ta świątynia kształtowała postawy religijne młodego Karola Wojtyły poprzez uczest-

nictwo w życiu Kościoła. Tu przyjął chrzest,
pokutę, komunię św. i bierzmowanie. Tutaj
brał udział w dwóch pogrzebach najbliższych sobie osób: w 1929 r. przedwcześnie zmarłej matki (45 lat), a po trzech latach, przyszła niespodziewana śmierć brata lekarza (26 lat). Tu wszystko się zaczęło.
Dzieciństwo i młodość – najpiękniejsze lata
związały się z tą Bazyliką.
Różne dzieła są wyrazem wielkości życia Jana Pawła II. Wśród nich jest nauczanie. Bardzo ewangeliczne, a przez to wciąż
aktualne i twórcze.
Osiem błogosławieństw w prezbiterium
Sercem przepowiadania Jezusa i Jego
Namiestnika jest osiem błogosławieństw.
Najważniejszym miejscem świątyni jest tabernakulum i ołtarz. To serce kościoła. Na
sklepieniu prezbiterium umieściliśmy ośmiu
polskich świadków, którzy na różny sposób zrealizowali ducha ośmiu błogosławieństw. Są to święci: Stanisław biskup,
Jadwiga królowa, Kinga, Rafał Kalinowski,
Stanisław Kostka, Albert Chmielowski,
Maksymilian Kolbe, Faustyna Kowalska.
Ośmiu polskich świętych wciąż jest dla nas
wezwaniem, byśmy w naszych czasach
„wypływali na głębie życia chrześcijańskiego”.
Encykliki w nawie głownej
Ojciec Św. w ciągu ćwierćwiecza wyjątkowej służby Kościołowi i światu napisał
14 encyklik. Są to gruntowne, pisemne odpowiedzi Widzialnej Głowy Kościoła na
istotne problemy, którymi żyje współczesny człowiek.
W centrum nawy głównej jest namalowany
Jezus–Nauczyciel z kazania na górze. „Jam
(ciąg dalszy na str. 4)
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(ciąg dalszy ze str. 3)

przedstawieniu encykliki, którą Papież zatytułował „Fides et ratio” – Wiara i nauka
– dwa skrzydła ludzkiej potęgi.
Człowiek stworzony jest przez Boga, który jest Miłością. Przeznaczony jest do miłości.
Nawa boczna od strony plebani
Bóg bogaty w miłosierdzie. To tytuł następnej encykliki, która przedstawiona jest
przez obraz przebaczenia jawnogrzesznicy. Obraz ten umieszczony jest w środku
nawy bocznej od strony plebani „Ja cię nie
potępiam. Idź i nie grzesz więcej”. „Dives
in misericordia”. Piękno pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski w roku 2002 wyraziło
aktualność tego nauczania.
Najwyższym wyrazem Bożego Miłosierdzia jest: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pierwsza encyklika
Jana Pawła II nosi tytuł „Redemptor hominis”. Jej zewnętrzny wyraz namalowany w scenie krzyża, z którego spływają promienie łask na ludzi znajduje się na sklepieniu nawy tuż przy chrzcielnicy.
Wchodząc do cudownej kaplicy widzimy na sklepieniu obraz, który przedstawia
różne formy ludzkiej pracy przedstawione
w Ewangelii. Scena ta służy przybliżeniu
treści encykliki o pracy ludzkiej: „Laborem
exercens”. Praca jest wielkim miłosierdziem
dla każdego człowieka. On ją kształtuje,
a ona go formuje. Wciąż jestem pod wrażeniem ludzi, którzy przychodzą i pod tym
obrazem modlą się, wpatrzeni w cudowne
oblicze ukoronowanej Matki Nieustającej
Pomocy „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście”.
Choć pięć pozostałych encyklik: Slavorum apostoli /Apostołowie Słowian/, Sollicitudo rei socialis /O sprawach społecznych/, Centesimus annus / Społeczne na-

jest prawda”.Ten obraz przedstawia nauczanie papieskie wyrażone w encyklice „Veritatis splendor”–„Piękno i blask prawdy”.
Nauczający Jezus posyła nam swego
Ducha – to treść obrazu namalowanego na
sklepieniu przy prezbiterium. Duch Św. jest
nieustannym ożywicielem Kościoła. Jego
niezastąpiona rola w życiu każdego chrześcijanina – to treść encykliki o Trzeciej Osobie Trójcy Św. „Dominum et Vivifcantem”.
Ten, który wciąż żyje w świecie poprzez
Ducha Św., przekazuje ludzkości swoją
Matkę. Encyklika „Redemptoris Mater”
wyrażona w obrazie Nawiedzenia Elżbiety
przez Matkę Bożą – wypełnia pole sklepienia nawy głównej przy chórze.
Celem Kościoła ustanowionego przez Jezusa Chrystusa jest nieustanna wierność
misji swego założyciela. Żadne warunki nie
mogą usprawiedliwiać Kościół, by zaniechał
nauki Zbawiciela.
Nawa boczna
od strony domu papieskiego
W nawie bocznej, od strony domu papieskiego, w środku sklepienia przedstawiono
tragiczną scenę rzezi niewiniątek „Evangelium vitae”. Kościół powołany jest, by bronił życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest jego naczelna misja.
W największej czci pochyla się przed każdym człowiekiem, bo on jest drogą do Boga.
Misjonarze wypełniają nakaz Zbawcy
„Idźcie na cały świat i nauczajcie”. Tak jak
biblijni Mędrcy stali się pierwszymi misjonarzami pogan. Obraz pokłonu Trzech Króli
namalowany na pierwszym polu nawy bocznej jest repliką encykliki „Redemptoris missio”. Kościół jest z natury misyjny.
Służyć rozwojowi życia bożego i ludzkiego to główne zadanie wiary i nauki. Scena
obrazująca niewiernego Tomasza służy
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uczanie Kościoła/, Ut unum sint /Dążenie
do jedności Kościoła/, Ecclesia de Eucharistia /O Najświętszym Sakramencie/ nie
znalazły miejsca na wymalowanie w naszym kościele, tym bardziej chcemy również realizować ich ducha w życiu naszym.
Polichromia w kaplicach
W dwóch kaplicach polichromia przedstawia także nauczanie papieskie, ale już
nie tak uroczyste i obejmujące cały Kościół jak encykliki. Są to adhortacje i listy.
Z wielu z nich wybraliśmy po osiem do
kaplic.
W kaplicy Św. Rodziny znajduje się jedyna chrzcielnica w Polsce, która przed
przeszło osiemdziesięciu laty była świadkiem, iż z jej chrzcielnych wód został zrodzony do życia wiecznego ten, który nosi
imię Jana Pawła II.
Na sklepieniu tej wyjątkowej kaplicy obrazy biblijne przedstawiają osiem papieskich adhortacji. Pierwsze pole towarzyszące ołtarzowi Św. Rodziny, przedstawia
nam cztery ważne tematy: Familiaris consorcio – o roli rodziny. Z chrześcijańskiej
rodziny wywodzą się kapłani: Pastores
dabo vobis – to treść drugiego obrazu.
Chrześcijańska rodzina jest również żyzną
rolą dla powołań zakonnych – Vita consecrata – to trzecia scena, a czwarty mówiący o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia: Redemptionis donum,
podkreśla prawdę o roli łaski Bożej w realizacji powołania.
Nad chrzcielnicą, która jest miejscem
odrodzenia, są wyrażone kolejne cztery adhortacje, pierwsza to powołanie chrześcijan Christifideles laici, druga to powołanie
do pojednania i pokuty Reconciliatio et penitentia. Następna to rola katechizacji
w pogłębieniu powołania Catechesi traden-

dae. Kolejna Redemptoris custos – o roli św.
Józefa w życiu Jezusa i Kościoła.
W tej wyjątkowej kaplicy chrzcielnej dzięki nauczaniu papieskiemu chcieliśmy przypomnieć o niezastąpionej roli chrztu w życiu
każdej rodziny i zakonnej również.
Wykonana polichromia w kaplicy ukrzyżowania, wśród setek przesłanych listów
papieskich, przedstawia tylko osiem.
Na pierwszym polu nad ołtarzem są ukazane kolejno listy: Pierwszy o sensie ludzkiego cierpienia, drugi o dążeniu do świętości – list na zakończenie jubileuszowego roku
2000. Następny obraz ukazuje treści listu
o powołaniu i godności kobiety, natomiast
czwarty obraz odnosi się do listu o świętowaniu niedzieli.
Na drugim polu tej kaplicy wykonana polichromia przedstawia kolejne cztery listy:
a) o pięknie dzieciństwa,
b) o roli młodości,
c) o bogactwie starości,
d) o niezastąpionej funkcji kapłana.
Dzięki artystycznej pracy zrealizowanej
przez artystki z Krakowa: Panią Aleksandrę
Grochal, oraz Panią Katarzynę Dobrzańską,
z pomocą ekip przygotowujących, pod nadzorem ks. dr Józefa Nowobilskiego, bazylika wadowicka przybrała bardzo radosny,
odświętny wygląd. Przez tę mozolną i kosztowną pracę wyraziliśmy hołd Niezwykłemu Rodakowi Janowi Pawłowi II. Można
było to kosztowne dzieło zrealizować dzięki
ofiarności parafian i pielgrzymów.
Ks. kardynał Franciszek Macharski poświęci polichromię 24 kwietnia 2003r. Pobłogosławi wielki trud wykonawców i ofiarność
parafian i pielgrzymów.
Bogu niech będą dzięki za to wiekopomne
dzieło. Ochotnym ludziom wielka wdzięczKs. Proboszcz
-5- ność za niesioną pomoc.

