Wyjątkowy tydzień
Skorzystajmy – ile tylko
możemy – z wszystkiego
tego, co nam przyniesie liturgia, oraz środki społecznego przekazu z jubileuszu
25-lecia Jana Pawła II. Nadzwyczaj byłoby ciekawe, gdyby 16 października stanęli przy ołtarzy polowym ci,
którzy urodzili się w tym dniu 25 lat temu.
W naszych księgach metrykalnych jest tylko jedna osoba zapisana – urodzona w
Wadowicach pamiętnego dnia.
Wadowickie Centrum Kultury przygotowało następujący program:
10 -16 października
PLENER MALARSKI dla młodych artystów uczestniczących w konkursie
„OBRAZ I RYSUNEK O TEMATYCE BIBLIJNEJ”
12 października (niedziela)
DZIEŃ PAPIESKI
godz.15.00 OTWARCIE WYSTAWY
„OBRAZY SACRUM” - Muzeum Miejskie,
ul. Kościelna 4
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród
godz.16.00- OTWARCIE WYSTAWY POPLENEROWEJ „WADOWICE ZWYCZAJNE 2002” - sala wystawowa WCK ul. Teatralna 1. Spotkanie bankietowe.
godz.18.00- OBCHODY 25 - LECIA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
Bazylika Ofiarowania NMP.
KONCERT i telemost Wadowice - Częstochowa - Kraków - Watykan
Plac Jana Pawła II.

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

15 października (środa) - godz.17.00. sala
kameralna WCK ul. Teatralna 1 „W KRĘGU
SZTUKI” - spotkanie z
profesorem ASP w Krakowie
16 października (czwartek) - godz. 11.00.
ul. Kościelna 4.
GALERIA NA MURZE - poplenerowa prezentacja prac młodych artystów - studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych Polski, uczestniczących w plenerze „WADOWICE ZWYCZAJNE 2003”
Składka
W zeszłą niedzielę na remont domu katolickiego złożyliście sumę 8.440 zł. Bóg
zapłać ofiarodawcom. W tym czasie zapłaciliśmy za strojenie organów 1 tys. zł.,
a za rzutnik i slajdy – 2,5 tys. zł.
Stypendia
Podjęliśmy się pomocy stypendialnej dla
trojga studiującej młodzieży z naszej parafii, których rodziny są w bardzo trudnej
sytuacji ekonomicznej. Będziemy im dawać
miesięcznie 250 zł.
Pamiątki
Chcemy upamiętnić niezwykle rzadki
srebrny jubileusz pontyfikatu naszego Rodaka Jana Pawła II. W tych dniach, a
zwłaszcza 16 października, pragniemy dać
naszym parafianom: specjalny portret Papieża, pamiątkowy kaganek, oraz dziesiątek różańca. Prosimy naszych parafian, aby
od 16 do 22 października wieczorem, najlepiej ok. godz. 21.00, zapalić kaganki w
oknach naszych domostw. Będą one znakiem otwartości naszych rodzin na Ojca
Świętego.
Do użytku parafialnego
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Maryjny Papież
Jan Paweł II już jako wadowicki
chłopiec zakochał się w Matce Bożej.
Do obrazu Nieustającej Pomocy
w Kaplicy Świętokrzyskiej przychodził
wraz z innymi uczniami szkoły
podstawowej, a następnie gimnazjum.
Panią kalwaryjską czcił obchodząc dróżki ze swoim ojcem.
Gdy został biskupem brał udział
w peregrynacji obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej.
Stał się głównym koronatorem wielu
Jej obrazów i figur.
Słusznie o Nim mówiono:
Wielki Pielgrzym.
Tym bardziej ten tytuł związał się
z niebywałym Pontyfikatem.
W kazaniach, odezwach
i listach arcybiskupa krakowskiego,
a później Ojca Świętego,
Najświętsza Maryja jest zawsze obecna.
Papież jawi się nam jako wierny Jej Syn.
Totus tuus.
Nie tylko dla ozdoby
różańcem oplecione są Jego dłonie.
Dla Ojca Świętego jest to skuteczne
narzędzie pasterzowania.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HEDROŚCI:

BRAJCZYKÓW:

Mdr 7, 7-11

Czwartek 16 października
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
6.00 Sp. Stefan Dąbrowski
6.30 Śp. Irena Brańka
7.00 Śp. Urszula Miarka
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Śp. Tadeusz Adamek
12.00 W intencji Ojca Świętego z udziałem
młodzieży szkół średnich
17.00 Śp. Adolf Kraus

Intencje mszalne

Hbr 4, 12-13

Skuteczność słowa Bożego

Mądrość to skarb najcenniejszy

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

EWANGELIA: Mk 10, 17-30

jest bogatym wejść do królestwa Bożego”.
Uczniowie -zdumieli się na Jego słowa, lecz
Jezus powtórnie rzekł im: „Dzieci, jakże
trudno wejść do królestwa Bożego tym,
którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho
igielne niż bogatemu wejść do królestwa
Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili
i mówili między sobą: «Któż więc może się
zbawić?”. Jezus spojrzał na nich i rzekł:
„U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo
u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr
zaczął mówić do Niego: «0to my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus
odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam:
Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć
więcej teraz, w tym czasie, domów, braci,
sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.
Oto słowo Pańskie.

Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim
na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz
Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko
sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie zabijaj,
nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca
i matkę”. On Mu rzekł: „Nauczycielu,
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej
młodości”. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną».
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno

„Idź, sprzedaj, co masz!”. Sprzedaj, czyli połóż na szali to, co jest twoją doczesnością,
i to, co jest wiecznością. Jezus nie wyznacza nam miary, ile trzeba sprzedać. Ewangelia nie
uczy jak odrzucać to, czym musimy się posługiwać, czego używamy. Uczy odrzucania tego, co
zniewala nasze serce, co nie pozwala „chodzić” za Jezusem.
„Sprzedaj i chodź!” - oto zasada dla uczniów Jezusa. Sprzedaj, czyli zamień wiarę w siebie
na wiarę w Boga; nadzieję pokładaną we własnej doskonałości na nadzieję pokładaną
w Bogu; umiłowanie swojej relacji do Boga na prawdziwą miłość do Boga, która chce dać
Mu wszystko. Kiedy już sprzedasz, wtedy „chodź”, czyli trwaj. Bądź tam, gdzie jest On. Tylko
wtedy możesz nie tylko sprzedać, ale chodzić i trwać przy Nim.
ks. Jarosław A. Sobkowiak - marianin
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Poniedziałek 13 października
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego,
kapłana
6.00 Śp. Irena Brańka
6.30 O zdrowie i błog. Boże dla Bartłomieja w 18 r. ur.
7.00 Śp. Teresa Żeglińska
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 O zdrowie i błog Boże dla Marii
12.00 Śp. Urszula Miarka
18.00 Śp. Jadwiga Żukowska
O błog. Boże dla mieszkańców os. Piastowskiego

Piątek 17 października
Wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
6.00 Sp. Tadeusz Adamek
6.30 Sp. Jan i Julia Nowak
7.00 O pracę dla córki
7.30 Śp. Urszula Miarka
8.00 Śp. Józefa Żak
12.00 W intencjiOjca Świętego Jana Pawła II od
mieszkańców bl. nr 20 pl. obr. Westerplatte
18.00 Śp. Tadeusz
O błog. Boże dla rodzin os.Piastowskie

Wtorek 14 października
Wspomnienie św. Kaliksta I,
papieża i męczennika
6.00 Śp. Irena Brańka
6.30 Śp. Krystyna Galos
7.00 Śp. Urszula Miarka
Śp. Claire i George Tissieres
7.30 Dziękczynna za nawiedzenie różańca
w bl.nr. 2 os.XX- lecia
8.00 Sp. Józefa Żak
12.00 O zdrowie i błog. Boże dl rodzin zul. Wiśniowej
wpodziękowaniuza nawiedzenie różańca
18.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł
Sp. Janina Łopatecka
Środa 15 października
Wspomnienie św. Teresy z Avilla,
dziewicy i doktora Kościoła
6.00 Sp. Alina Góra
6.30 Śp. Urszula Miarka
7.00 Śp. Jadwiga Torba i zmarli rodzice
7.30 Śp. Tadeusz Adamek
8.00 Śp. Józefa Żak
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Dziękczynna za nawiedzenie różańca z bl.nr. 2 os.
XX -lecia z prośbą za zmarłych mieszkańców
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

Sobota 18 października
Święto św. Łukasza, Ewangelisty
6.00 Sp. Irena Brańka
6.30 Śp. Anna Orłowska
7.00 Śp. Urszula Miarka
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Śp. Maria i Bolesław z rodzicami
12.00 O błog. Boże dl rodzin z bl. 3 os.
Wadwoity, które nawiedził różaniec
Wintencji uczniów,nauczycieli i pracowników
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolbuszowej
18.00 Śp. Anna i Józef Zając
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Niedziela 19 października
6.00 Śp. Stanisław, Teresa, Helena Sikora
7.30 Śp. Franciszek Zadora - 6 r. śm.
O zdrowie i błog. Boże dla rodzin z bl.
17 z Os. XX, które przyjęły różaniec
9.00 Śp. Włodzimierz Kanik
10.30 Śp. Czesław Czaicki - 1 r. śm.
11.30 Sp. Kunegunda Kolasa
12.00 Śp. Tadeusz Adamek
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Józefa Żak

Jan Paweł II jest Papieżem rekordzistą jeśli policzy się liczbę przebytych kilometrów, pielgrzymek, encyklik, itd. Ale jest jeden „rekord”, który amatorzy liczb mogą
przeoczyć. Wyjątkowo rekordowa aktywność duszpasterska Ojca Świętego ma swoje źródło nie w ludzkiej sprawności Karola
Wojtyły, ale w łasce Bożej, która jest odpowiedzią na jego modlitwę. Jan Paweł II jest
nie tylko człowiekiem czynu, ale także
(przede wszystkim) modlitwy. A modlitwy
i łaski Bożej nie da się wyrazić w liczbach.

(ciąg dalszy ze strony 5)

Wziął udział w ponad 1100 audiencjach
generalnych (w środy) i ponad 1500 audiencji prywatnych z politykami, dyplomatami, członkami rządów.
Jest pierwszym Papieżem, który: odwiedził synagogę (Rzym, kwiecień 1986 r.),
meczet (Damaszek, maj 2001 r.), odwiedził
celę więzienną (spotkanie ze swoim niedoszłym mordercą Ali Agcą, Rzym, grudzień
1983 r.), uczestniczył w konferencji prasowej poza Watykanem - w samolocie czy w
siedzibie Centrum Prasowego (styczeń
1994 r.), mieszkał w zwykłym hotelu (pielgrzymka do Azerbejdżanu, maj 2002), dodał 5 nowych tajemnic Różańca (październik 2002 r.), odprawił Mszę w hangarze
(lotnisko w Rzymie, grudzień 1992 r.) i za
kołem polarnym (Troms, Norwegia 1989
r.), przeprosił za winy Kościoła (Wielki Jubileusz 2000), wydał swoje wiersze.

18 maja 2003 r. w dniu swoich 83. urodzin, Ojciec Święty prosił wszystkich zgromadzonych na Placu Świętego Piotra:
„Wszystkich i każdego z osobna proszę
o modlitwę, aby Bóg pomagał mi wiernie
wypełniać misję, którą mi powierzył. (...)
Wdzięczny za dar życia, w pełni powierzam
Matce Bożej moje życie i posługę, do której
pełnienia powołała mnie Opatrzność.”

Chrzest św.
Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjęła:

Aleksandra Gabriela Kasprzak, córka Piotra i Agnieszki
Módlmy się za to dziecko, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.

Pogrzeb

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

Śp. Stefan Dąbrowski, ur. 1924 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Pismo Święte na codzień
Pon i ed z a ł e k - Rz 1, 1-7; Ł k 11, 29- 32
Wt or e k - Rz 1, 16-2 5; Ł k 11, 37- 41
Śr oda - Rz 2 , 1- 11; Ł k 11 , 42 -46
Cz wa r t ek - Rz 3, 21-29; Ł k 11, 47-54
Pi ą t ek - Rz 4 , 1- 8; Ł k 1 2, 1 -7
S obot a - 2 T m 4 , 9 - 17 a ; Ł k 1 0 , 1- 9
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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.10.2003
1.Dzisiejsza niedziela poświęcona jest
głębszemu spojrzeniu na Osobę Namiestnika Jezusa Chrystusa – Jana Pawła II.
Prosimy, aby od czwartku 16 do środy 22
października dla upamiętnienia 25 rocznicy
pontyfikatu umieścić w oknie portret Papieża i wieczorem zapalić przy nim świece. W najbliższy czwartek zapraszamy
wszystkich na mszę św. dziękczynną
o godz. 12.00, oraz na radosne Te Deum
laudamus o godz. 20.30.
2.Służba liturgiczna na prośbę Fundacji
Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizatora III Dnia Papieskiego – zbiera
dzisiaj po Mszach św. na pomoc stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.
Temu samemu dziełu służy zbiórka po rynku wadowickim.
3.Wadowickie Centrum Kultury zaprasza
na III konfrontacje artystyczne. Szczegółowy program propozycji artystycznych
związanych z dniami papieskimi zamieszczony jest na afiszach, a także w naszym
parafialnym biuletynie.
4.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej polecamy Bogu naszych kochanych Nauczycieli i Wychowawców.
5.Członków Akcji Katolickiej zapraszamy na spotkanie 15 października na godz.
18.30.
6.W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. W tym dniu pielgrzymujemy
na apel jasnogórski o godz. 16.00. Koszt
przejazdu 25 zł.
7.W piątek 17 października jedziemy
o godz. 13.00 do Łagiewnik. Po nabożeństwie do Miłosiernego Jezusa odwiedzimy
w tym dniu bazylikę OO. Dominikanów, -3-

w której mieści się cudowny obraz Matki
Bożej Różańcowej. Koszt przejazdu 10 zł.
8.Serdecznie prosimy wiernych o odmawianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz.
17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.
9.W sobotę jest św. Łukasza Ewangelisty - patrona lekarzy. Ich trudną i odpowiedzialną pracę powierzamy modlitwom.
W tym dniu na mszę św. o godz. 12.00
zapraszamy rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Następnie chcemy się z nimi
spotkać w sali domu katolickiego.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00,
na zakończenie Roku Różańcowego, księża wadowiccy odprawią na rynku mszę św.
Do udziału zapraszamy naszych parafian.
12. Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszczmy się o zewnętrzny wygląd grobów naszych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wyświadczamy przez naszą modlitwę, czyny
miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawiane Msze Św., a także prośby o wypominki. W naszej bazylice, przez cały listopad
przed wieczorną Mszą Św., modlimy się
na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy
wypominki jednorazowe. Roczne wypominki odczytujemy w modlitwie przed poszczególnymi niedzielnymi Mszami Św.
Prosimy w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowolne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez kapłanów. Oprócz wypominków przyjmujemy na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny na cmentarzu parafialnym i komunalKs. Jakub Gil-Proboszcz
nym.

Przekroczyć próg nadziei
Taki tytuł nadał Ojciec Święty swoim refleksjom powstałym po kilkunastu latach
kierowaniem Kościoła.
Ukochany Ojcze Święty. Dziś
po 25 latach Twego niezwykłego pontyfikatu z największą
czcią dziękujemy Ci, że w życiu swoim przekroczyłeś setki,
a może i tysiące różnorakich
progów. Ze zwykłej, raczej
biednej rodziny, stałeś się znanym uczniem szkoły wadowickiej, a jakby tego było za mało,
rozpocząłeś pracę na scenie teatralnej w swoim rodzinnym
mieście. Od początku Twego
życia zauważyć można, że Bóg
obdarzył Cię zdolnościami na
miarę powołania.
Przekroczyłeś próg życia wielkomiejskiego w Krakowie. Nie zagubiłeś się ani w czasie wolnej Polski, ani tez podczas okupacji
niemieckiej i radzieckiej.
Przekroczyłeś próg uniwersytetu rzymskiego – wchodząc w wielki zachodni świat.
On Cię nie odarł – lecz ubogacił.
Ojcze Święty, dziękujemy Ci, że przekroczyłeś próg Soboru Watykańskiego II, wnosząc weń, jako wybitny myśliciel i teolog,
ożywcze zdroje rozumienia wielkości Boga
i piękna człowieka. W nieprzychylne Kościołowi struktury państwa komunistycznego
wnosiłeś ożywcze idee „renovata accomodatio” – przystosowanej odnowy.
Jako arcybiskup krakowski zlikwidowałeś progi dzielące kapłana od biskupa, a także -4-

Pasterza od owiec. Byłeś niezwykle bliskim
sprawom ludzkim, bo nauczyłeś się być w
przyjaźni z Bogiem. Wciąż byłeś bardzo
zwyczajny, a jednocześnie
nadzwyczajny.
Dziękujemy Ci, że przez
25 lat wielkiego pontyfikatu
uczyłeś nas jak przekraczać
progi dzielące cywilizacje,
kultury, religie, narody.
Wcielałeś w życie dzień po
dniu słowa, które wypowiedziałeś podczas inauguracji
na pl. Św. Piotra: „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Ileż tych progów przekroczyłeś? Ileż różnych drzwi otworzyłeś?
Symboliczne było otwarcie drzwi jubileuszowych w roku 2000 na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, oraz XX i XXI
wieku.
Któż może zliczyć i opisać te najróżnorodniejsze progi, które w swym życiu przestąpiłeś. Wszechstronna jest Twoja działalność. Zainicjowałeś w Kościele wiele nowych form duszpasterskich. Spotkania
młodych. Dzień chorego. Dzień osób konsekrowanych – przykładowo podaję niektóre Twe inicjatywy.
Nieustannie przez te lata towarzyszy Ci
Ojcze Święty Twój wierny Sekretarz –
Arcybiskup Stanisław Dziwisz. On swoją
charyzmatyczną posługą pomaga Ci
w Twoich zmaganiach. Jest nieustannym
Szymonem Cyrenejczykiem, który nie
z przymusu, lecz własnej woli współdźwi-

ga krzyż papieski. Obserwujemy u Arcybiskupa Stanisława nieustannie wzrastającą współodpowiedzialność za Twoją Najczcigodniejszą Osobę, a także za losy Kościoła.
Z podziwem, ale i z wielką wdzięcznością patrzymy na Ciebie ukochany Ojcze
Święty jak w tych ostatnich miesiącach

zmagasz się ze słabościami ludzkimi. Dziękujemy Ci, że na służbę Kościoła oddałeś
całego siebie. I w zdrowiu, i w chorobie.
Nasz Najukochańszy Rodaku, pochylając
się przez Tobą z największą czcią, wyrażamy Bogu uwielbienie, a Tobie Namiestniku
Chrystusa składamy hołd za nieustanne przekraczanie różnorakich progów.
ks. Proboszcz

Rekordzista świata - Jan Paweł II w liczbach
Karol Wojtyła został Papieżem 16 października 1978 r. jako 263
Następca św. Piotra.
Jego Pontyfikat jest
czwartym co do
długości w dwutysiącletniej historii chrześcijaństwa.
P a pi e ż e ,
którzy sprawowali ten urząd dłużej, to: Leon XIII (25
lat 5 miesięcy), Pius IX (31 lat 7 miesięcy, 21 dni) oraz św. Piotr, którego dokładnych dat apostołowania nie znamy.
W ciągu 25 lat Pontyfikatu Ojciec Święty odbył 102 zagraniczne pielgrzymki, 142
wizyty duszpasterskie we Włoszech (nie
licząc wizyt w diecezji rzymskiej). Odwiedził 133 kraje. Przebył ponad 1.300.000
km, czyli ok 30 okrążeń dokoła świata lub
3 wyprawy na księżyc. W sumie poza
Watykanem i Włochami spędził prawie
dwa lata z 25 lat Pontyfikatu.
Najczęściej odwiedzał Polskę (8 razy),
Stany Zjednoczone (7 razy). Francję(6
razy), Hiszpanię i Meksyk (5 razy), Bra-

(Jezus żyje - 26/03)
zylię i Portugalię (4 razy), Austrię, Czechy,
Dominikanę, Gwatemalę, Kanadę, Kenię,
Niemcy, Słowację, Szwajcarię, Wybrzeże
Kości Słoniowej (3 razy).
Spośród pielgrzymek najbardziej znaczących wymienia się pierwszą pielgrzymkę do
Polski w 1979 r., do Nikaragui w 1983 r., na
Kubęw 1998 r., do Ziemi Świętej w 2000 r.
Można jeszcze dodać pielgrzymkę do
pierwszego kraju o tradycji prawosławnej Gruzja w 1998 r.
Na konferencji prasowej w samolocie powracającym do Rzymu z Kuby powiedział
dziennikarzom, że jego pragnieniem jest jeszcze wizyta w Pekinie i w Moskwie. Na razie
został zaproszony do Mongolii, która graniczy zarówno z Chinami jak i z Rosją.
Napisał 14 Encyklik, 14 Adhortacji
Apostolskich, 11 Konstytucji Apostolskich,
42 Listy Apostolskie i 28 Motu Proprio.
Podczas 141 ceremonii beatyfIkował 1318
błogosławionych, podczas 50 kanonizacji
ogłosił 476 świętych.
Ustanowił 201 Kardynałów. Obecnie Kolegium składa się z 168 Kardynałów, w tym
112 elektorów. (ciąg dalszy na stronie 6)
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