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Nasze sprawy

Drogi Księże Marcinie
W dniu Zesłania Ducha Świętego

przeżywamy w naszej parafii Twoje
prymicje. Jest to Twoja pierwsza

msza św. w rodzinnej parafii.
Cała nasza wspólnota cieszy się,

że z jej łona zrodził się nowy kapłan.
W papieskiej parafii wielbimy dziś

Boga za łaskę neoprezbitera.
Twoim rodzicom i całej rodzinie
gratulujemy łaski wybraństwa.

Życzymy Ci Księże Marcinie,
by Chrystusowe kapłaństwo

było całym Twoim życiem.
Niech ono napełni Cię radością

służby Bogu i ludziom.
Wraz z Twymi szlachetnymi Rodzicami
chcemy Twoje wierne życie kapłań-
skie zawierzać Bogu w Trójcy Jedy-

nemu poprzez wstawiennictwo
Maryi, Matki Nieustającej Pomocy.

Parafianie

Afryka w Wadowicach
W sobotę 31 maja bardzo

miłym gościem naszej bazy-
liki był prezydent Tanzanii ze
swoją rodziną. Przyczyną
prywatnego nawiedzenia

Polski przez prezydenta Czarnego Lądu
były serdeczne związki z misjonarzem
ks. salwatorianinem, który na żywiecczyź-
nie obchodził swój srebrny jubileusz kapłań-
stwa, a od wielu lat ewangelizuje w Tanza-
nii. Prezydent wpisując się do księgi pamiąt-
kowej napisał, że składa hołd Temu, który
urodził się w Wadowicach i bardzo kocha
Afrykę.

Nawiedzenie
W liturgiczne wspomnienie Nawiedzenia

Najświętszej Maryi Panny wadowicka ple-
bania gościła Matkę Bożą w znaku różańca
św. W Roku Różańcowym zachęcając pa-
rafian, by podejmowali trud przyjmowania
dobowego Matki Bożej w różańcu św.–
sami duszpasterze chcieli przeżyć dobę na-
wiedzenia. Przekonaliśmy się, że dużego
trudu wymagało, abyśmy wspólnie w tym
dniu mogli odmówić cztery części różańca
św. Jednocześnie przeżyliśmy radość wspól-
nej, kapłańskiej modlitwy za parafian ży-
wych i umarłych.

Wielka wdzięczność
Nasza wadowicka parafia ma także tra-

dycyjne wyrazy modlitwy. Majówki odpra-
wiane przy ulicy Mickiewicza, na Łazów-

ce, a zwłaszcza na Pod-
stawiu są tego wyra-
zem. Wszystkim tym,
którzy przychodzili, by
głosić cześć Maryi przy naszych kaplicz-
kach parafialnych, a także w kościele wy-
rażamy serdeczne Bóg zapłać.

Skarby domowe
Wychowawczyni klasy I b ze Szkoły

Podst. Nr 2, P. Jadwiga Pacut po raz kolej-
ny w kaplicy naszego domu parafialnego
zrealizowała wraz z uczniami piękne przed-
stawienie. W Dniu Dziecka – 1 czerwca
w niezwykle urokliwy sposób: poprzez sło-
wo, śpiew, dzieci ukazały, że skarbami do-
mowymi są i rodzice, i dzieci. O te skarby
trzeba dbać i bardzo o nie zabiegać. Trzeba
cenić swój dom i swoją rodziną. Te pod-
stawowe prawdy ewangelii dzieci wypo-
wiedziały bardzo ciekawymi dialogami
i monologami, a także śpiewem. Myślałem
wtedy jak niezwykłą siłą jest połączenie
Szkoły z Rodzicami i Kościołem. Szkoła
zrobiła przedstawienie. Rodzice bardzo się
w nie zaangażowali, a Kościół dał duże po-
mieszczenie na mały teatr.

Wdzięczność
W ostatnią niedzielę – 1 czerwca złożyli-

ście na potrzeby kościoła 7.220 zł. Bogu
i Wam dzięki za ofiary, które dajecie. Przed
tygodniem pisałem, że odrestaurowanie
krzyża pod chórem kosztuje 10 tys. zł.

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego
błogosławieństwa i obfitych łask,

zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.



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.

Chrzest św.
Barbara Anna WACŁAWSKA, córka Sebastiana i Anny
Julia magdalena KAROŃ, córka Witolda i Katarzyny

Śp. Jan Drabek, ur. 1933 r., zam. Os. XX-lecia

Pogrzeb Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA:

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 2, 1-11

EWANGELIA:  J 20, 19-23

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Oto słowo Pańskie

ks. Józef Maciąg

Matka Boska w Roku Różańca św. nawiedza następujące rodziny:

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

28 maja Dorota Bąk i Marek Os.Westerplatte
1 czerwca Irena Wdowiak i rodzina Korcz ul. Zatorska
5 czerwca Jolanta i Dariusz Knapik  Józefa i Tadeusz Kiełtaczyńscy

Os. Westerplatte
6 czerwca Irena i Józef Zamysłowscy Os. Słoneczne

Zebranie Rady Duszpasterskiej
1 czerwca odbyło się zebranie Rady

Duszpasterskiej. Wzięło w niej udział 27
członków. Uczestniczyli również ks. Jan
Jarco, ks. Mieszko Pabiś i ks. Artur Chro-
stek. Ks. Artur wprowadził nas w głębię
nauczania papieskiego poprzez wykład na
temat encykliki: „Eucharystia buduje Ko-
ściół”. Cztery sekcje: Gospodarcza, Edu-
kacyjna, Charytatywna i Medialna złożyły

swe sprawozdania. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się temat: Charytatywny wy-
miar parafii. Jak w naszych warunkach re-
alizować nową wyobraźnię miłosierdzia, do
które nawoływał nas Ojciec Święty pod-
czas ostatniej pielgrzymki do naszej Ojczy-
zny. Na nowo uświadamialiśmy sobie rolę
Duszpasterskiej Rady Parafialnej, której ce-
lem jest rozmowa na tematy życia parafial-
nego.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Zmartwychwstały tchnie na swoich
uczniów, mówiąc im: Weźmijcie Ducha
Świętego! .Duch Boży jest tchnieniem ży-
cia, udzielonym wspólnocie uczniów, dzię-
ki któremu zostają oni stworzeni jako Ko-
ściół - żywe Ciało uwielbionego Pana.

Jezus mówi: Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone. Ten Jego nakaz obej-
muje nie tylko kapłanów mających sakra-
mentalną władzę rozgrzeszania, ale -
w pewien sposób - także wszystkich wie-
rzących, ponieważ przez głoszenie Ewan-
gelii mają oni rodzić w ludziach wiarę, któ-
ra wyzwala z mocy złego i niesie odpusz-
czenie grzechów.

Duch Paraklet - Orędownik i Obrońca, dar
Jezusa dla wierzących w Niego, będzie nie-
ustannie przy nich obecny. Pośród prześla-
dowań i kryzysów jako serdeczny Przyja-
ciel, Ten kto poucza, podnosi na duchu, daje
mądrość, wytrwanie i zrozumienie słów
Jezusa. Ten kto jest kontynuacją obecności
Chrystusa w uczniach - po Jego odejściu
do Ojca. Aby trwać w tej obecności, trzeba
nam poznawać Ewangelię i nieustannie pro-
sić o Ducha Świętego. Nie przestajcie przy-
zywać  niezmordowanie i z żarliwym nale-
ganiem: „Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź!
Przyjdź!” (Jan Paweł II, 14 III 2002).

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień,

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

Weźmijcie Ducha Świętego

Spotkanie

Informujemy, że spotkanie członków
Grup Modlitw O. Pio odbędzie sie
w najbliższy czwartek, 12 czerwca po
wieczornej mszy św.
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Intencje mszalne:

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

 Poniedziałek 9  czerwca
Święto Najświętszej Maryi Panny,

Matki Kościoła - II Dzień Zielonych Swiąt
  6.00 Śp. Mieczysław
  7.00 W intencji dzieci ze SP. nr. 29 kl II i III z Radomia
  8.00 Śp. Franciszek Ankus
 10.00

 12.00 Śp. Jan Drabek
 16.00 Śp. Waleria
 19.00 Śp. Mieczysław Bechta

 Wtorek  10 czerwca
Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

  6.00 Śp. Jan Drabek
  6.30

  7.00 Śp. Franciszek Cierpiałek, córka Barbara i syn Jan
  7.30 Śp. Mieczysław
  8.00 Śp. Mieczysław Blecha
 12.00 Sp. Wiesław Pławny
 18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami w 4 r. śm.

Środa  11 czerwca
Wspomnienie św. Barnaby, apostoła

  6.00

  6.30 Śp. Mieczysław
  7.00 Śp. Katarzyna, Stanisław m. i Stanisław s.
  7.30 Sp. Mieczysław Blecha
  8.00 Śp. Bolesław Bandoła w 22 r. śm.
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Jan Drabek
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  12 czerwca
Wspomnienie bł. Juliana Nowowiejskiego
biskupa Piotra Dańkowskiego kapłana

i współtowarzyszy, męczenników
  6.00 Śp. Jan Drabek
  6.30

  7.00 Śp. Mieczysław
  7.30 Śp. Franciszek Ankus
  8.00 Śp. Mieczysław Blecha
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Piotra

Płaszczycy w 3 r. ur.
 18.00 Śp. Andrzej Drzerski

 Piątek  13 czerwca
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy,

kapłana i doktora Kościoła
  6.00

  6.30 Śp. Mieczysław
  7.00 Śp. Mieczysław Blecha
  7.30 Śp. Władysława i Tadeusz Wójcikowie
  8.00 Śp. Andrzej Drzerski
12.00

18.00 Śp. Teresa Żeglińska w 1 r. śm.

Sobota  14 czerwca
Wspomnienie bł. Michała Kozala,

biskupa i męczennika.
  6.00 O błog. Boże dla Piotra i Marii
  6.30 Śp. Janusz Orlicki w 16 r. śm.
  7.00 Śp. Karol Wiktor w 8 r. śm.
  7.30 Śp. Mieczysław
  8.00 Śp. Andrzej Drzerski
 12.00    O dobre urodzaje
 18.00 Śp. Mieczysław Blecha

Niedziela 15 czerwca
  6.00 Śp. Mieczysław
  7.30 Śp. Andrzej Drzerski
  9.00 Śp. Stanisław Adamczyk
10.30 Śp. Maria Jabłońska w 1 r. śm.
11.30

12.00 Śp. Władysław i Anna Sala w r. śm.
13.15 Chrzty
19.00 Śp Mieczysław Blecha

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 8.06.2003
1. W dzisiejsze wielkie święto otwie-

rając się na działanie Ducha Świętego, wiel-
bimy Go za powołanie kapłańskie Ks. Mar-
cina Wolczko. Jego prymicje są na Mszy
Św. o godz. 12.00.

2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt –
Święto Najświętszej Maryi Panny - Matki
Kościoła. Msze Św. odprawiamy o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i 19.00.

3. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziękujemy za tegoroczne procesje
majowe po rynku.

4. W przyszłą niedzielę jest Uroczy-
stość Trójcy Przenajświętszej. W naszej
archidiecezji kończy się okres spowiedzi i
komunii świętej wielkanocnej.

5. Zapraszamy członków Akcji Kato-
lickiej na spotkanie 17 czerwca o godz.
19.00.

6. Na czuwanie na Jasną Górę pielgrzy-
mujemy w poniedziałek 16 czerwca o godz.

16.00. Koszt przejazdu 25 zł., a dla dzieci
i młodzieży 15 zł.

7. 16 czerwca w poniedziałek mija IV
rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Uroczystą mszę św. od-
prawimy o godz. 18.00, a po niej będzie
różaniec zakończony procesją po rynku.
Z okazji rocznicy koronacji odbędzie się na
rynku o godz. 20.00 koncert chórów i ze-
społów ziemi wadowickiej.

8. Za półtora tygodnia jest Boże Ciało.
Prosimy, aby pierwszy ołtarz przy kościele
przygotowali członkowie OSP oraz rodzi-
ce dzieci pierwszokomunijnych. Drugi oł-
tarz młodzież Służby Liturgicznej oraz KSM.

9. W poniedziałek 28 lipca organizuje-
my 3-dniową pielgrzymkę: Piekary Śl.,
Góra św. Anny, Bardo Śląskie, Wambierzy-
ce, Góry Stołowe, Krzeszów, Wrocław
z Panoramą Racławicką. Koszt przejazdu
i noclegu 200 zł.

Majowe refleksje
Nabożeństwa majowe w naszej parafii są

niepowtarzalne. Wyjątkowość ich polega na
tym, że po śpiewanej w kościele litanii wy-
chodzimy z Najświętszym Sakramentem
i feretronami wraz z chorągwiami na ry-
nek. Przez 31 dni uwielbiamy Boga poprzez
Maryję za kolejną wiosnę w naszym życiu.
Choć rok za rokiem ze swymi różnorakimi
tajemnicami wpadają w morze naszego ist-
nienia i ono wypełnia się nowymi przeży-
ciami – to jednak, gdy przychodzi maj znów
uświadamiamy sobie, że jesteśmy dziećmi
jednej Matki, Najświętszej Maryi Panny.
Wracam rok rocznie do mojego dzieciństwa,
do domu rodzinnego i wspominam, wspo-
minam... Nie dziwię się, że to nabożeństwo

tak bardzo jest bliskie ludziom starszym. Oni
przez swoje lata doświadczyli bliskości
z Matką Odkupiciela. Cieszę się, że wielu
starszych parafian jest na majówkach. Bar-
dzo im przeze mnie Maryja dziękuje.

Ogarnia mnie jednak niepokój, że nie do-
strzegam na tych nabożeństwach gromady
dzieci i młodzieży. Myślę, że u nas całym
głosem możemy śpiewać chwalcie łąki zie-
lone, ale o bardzo małej liczbie kwiatów.
Zawsze dzieci kojarzą mi się z pięknymi
kwiatami. Wiemy przecież, że każde dziec-
ko jest kwiatem miłości ojca i matki i Boga.
Po raz kolejny nie umieliśmy sobie pora-
dzić z trudnym problemem, jak doprowa-
dzić dzieci na nabożeństwa majowe. Tego
problemu i w tym roku nie mogli rozwią-
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

zać ani rodzice, ani dziadkowie, jak również
katechizujący. Wszyscy mówią, że się nie
da. Mówią o tysięcznych przeszkodach, któ-
re wyrastają na drodze pomiędzy domem,
a kościołem. Dumałem o tej sprawie w roz-
grzanej wielką dyskusją w naszym mieście
o Unii Europejskiej. Słyszałem nieraz, jak
niechętni wstąpieniu naszej Ojczyzny do Unii
powtarzali zarzut, że ta zepsuta Europa roz-
puści nasze rodziny. Z przykrością konsta-
towałem, że choć jeszcze Unia nas nie
wchłonęła, to jednak wiele rodzin wadowic-
kich żyje religijnie takim samym duchem jak
rodziny w zachodniej Europie.

Nie chciałbym obrazu udziału w nabożeń-
stwach majowych malować w czarnych
kolorach, bo on nie oddaje prawdy życia
religijnego naszej parafii. Na szczęście bar-
dzo dużo odnajduję rodzin, w których ro-
dzice pomimo przeszkód utrudniających
obecność na nabożeństwach – prowadzą
swoje dzieci.

I w tym maju cieszyłem się i gratulowa-
łem rodzicom, którzy potrafili nakłonić swoje
dziecko i być z nim na nabożeństwach ma-
ryjnych. Wewnętrznie winszowałem bab-
ciom i dziadkom, oraz katechetom, że choć
bez wielkich rezultatów, to jednak ta nie-
liczna grupka dzieci wyśpiewywała: Cześć
Maryi, cześć i chwała... Śpiewaj, śpiewaj
dziatwo mała.

Piękne są nabożeństwa majowe w Wa-
dowicach. Dzień po dniu łączymy się po-
przez Maryję z Tym, który cały jest Jej,
z naszym Ojcem Świętym. Przez 31 dni
wyśpiewywaliśmy Te Deum laudamus za
łaskę długiego pontyfikatu Papieża. Szosą
pędziły samochody i autobusy, w sklepach
ludzie sprzedawali i kupowali, w punktach
gastronomicznych serwowano jedzenie. Po
bokach czasami stali gapiowie, a nasza
wspólnota parafialna kroczyła po deptaku
za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sa-
kramencie i wyśpiewywała przepiękne pie-
śni eucharystyczne, wielkanocne i maryj-
ne. Poprzez te procesje ukazywaliśmy so-
bie i światu wierne trwanie przy Bogu,
Maryi Matce Jezusa i Papieżu. Z rozrzew-
nieniem myślałem przy zakończeniu tych
majowych procesji przez ile jeszcze lat tego
wiosennego miesiąca będziemy łączyć się
z Watykanem, w którym jest nasz Rodak.

Z dużą wdzięcznością myślę o uczestni-
kach młodych i starszych tego nabożeń-
stwa, o tych, którzy upiększają procesje
poprzez noszenie baldachimu, feretronów,
chorągwi. Z wdzięcznością myślę o asy-
ście małych dzieci i ich opiekunach. Wszyst-
ko to składa się na niepowtarzalny urok
nabożeństw majowych w Wadowicach
połączonych z procesja po placu Jana Pawła
II. Dziękuję Bogu, że pozwala nam w wol-
nych czasach głosić Jego chwałę także
poza murami kościoła.

Majowe pielgrzymowanie
27 maja 2003 grupa 40 pielgrzymów pod

przewodnictwem księdza Prałata Jakuba
Gila wyruszyła na kolejną majową piel-
grzymkę, zaangażowaną przede wszystkim
z myślą o matkach, które 26 maja obcho-
dziły swój dzień

Myślenice
Pierwszym kościołem, który nawiedza-

my na szlaku naszego pielgrzymowania jest
kościół parafialny w Myślenicach. W ka-
plicy o bogatym wystroju wczesnobaro-
kowym , przed cudownym obrazem Matki
Boskiej Myślenickiej z Dzieciątkiem (nama-
lowanym w Rzymie prawdopodobnie

przed rokiem 1590r) składamy swoje
prośby Tej, która króluje, uzdrawia i po-
ciesza.

Wiśniowa
Pielgrzymujemy dalej, do Wiśniowej -

jednej z małych Ojczyzn beskidzkich, du-
żej wsi leżącej na pograniczu Beskidu Śred-
niego i Wyspowego. Kierujemy się do ko-
ścioła, który zaliczyć można do pereł ar-
chitektury sakralnej. Obecny kościół pw.
św. Marcina zbudowano w latach 1720-
1730. W XX wieku kościół został rozbu-
dowany i obłożony eternitem sprowadzo-
nym z Wiednia. W 2000 roku został wy-
mieniony dach z eternitu na blachę da-
chówkową, w 2001 eternit został usunię-
ty ze ścian i zastąpiony modrzewiowym
oszalowaniem przez co odzyskał swoją
zabytkową, historyczną postać. W głów-
nym ołtarzu znajduje się wizerunek Matki
Bożej Wiśniowskiej. Obraz ten zasłynął od
samego początku łaskami o czym świad-
czą liczne wota. Oryginalna polichromia
kościoła z 1910 roku nawiązuje do ludo-
wych obyczajów Beskidów. Historię ko-
ścioła poznajemy dzięki proboszczowi
ks. Janowi Dubielowi, który przez 12 lat
był w Barwałdzie. Przed wizerunkiem Pani
Wiśniowskiej śpiewamy Litanię Loretań-
ską.

Skrzydlana
Jedziemy dalej, z okien autokaru obser-

wujemy wiosenny krajobraz: obsypane
kwieciem łąki, żółte od kwitnących mle-
czów, wzgórza przystrojone ciemną ziele-
nią sosen i jodeł. Dojeżdżamy do Skrzydl-
nej, wsi o wyglądzie miasteczka położo-
nej w małej kotlinie, otoczonej wzniesie-
niami Beskidu Wyspowego.

Z daleka widoczna potężna bryła nowo-
czesnego kościoła górującego nad okoli-

cą. Budowę rozpoczęto w 1980 roku, a ukoń-
czono w 1992 roku. Pokonujemy dużą ilość
schodów i dzięki uprzejmości pana, który
opiekuje się świątynią wchodzimy do wnę-
trza. W ołtarzu głównym umieszczona jest
Matka Boska Rzymska – wokół piękna mo-
zaika jako symbol światłości oraz namalo-
wane postacie Świętych. W dolnej części
kościoła znajduje się, piękna kaplica z obra-
zem Matki Bożej Częstochowskiej. Najcen-
niejszy zabytek Skrzydlnej to murowano-
drewniany kościół pochodzący z XV wieku.
Mamy możliwość obejrzenia go z zewnątrz
(wymaga kapitalnego remontu). Wokół oto-
czony jest starodrzewem (500 lat) w całości
uznany za pomnik przyrody.

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu
Zwiedzamy kolejne miejsce naszego ma-

jowego pielgrzymowania, zespół Opactwa
Cystersów w Szczyrzycu z murowanym
kościołem z 1620 roku. Zbliża się godz. 1200

uczestniczymy w modlitwach prowadzonych
przez zakonników w języku łacińskim i pol-
skim. Później Ojciec kustosz opowiada nam
historie klasztoru. Klękamy przed kaplicą,
w której znajduje się słynący łaskami cudow-
ny obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej. Złote
korony poświęcił Jan Paweł II – 19 czerw-
ca 1983 roku  na krakowskich Błoniach.
Podczas odsłaniania obrazu śpiewamy –
„O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham
Cię”. Wpatrzeni w oblicze dobrotliwej Matki
we wspólnej modlitwie polecamy naszego
Ojca Świętego, dziękujemy za 25 lat Jego
Pontyfikatu. Słowami pieśni „O Maryjo że-
gnam Cię”, żegnamy się ze Szczyrzycką
Panią.

Zwiedzamy także klasztorne muzeum,
gdzie zgromadzono stare obrazy, zbiory broni
palnej, zestaw rękopisów i starodruków, na-
czyń i szat liturgicznych.
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