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niej cząstka różańca.
Do tradycji okazywania
czci pamięci Jana Pawła II
należą coroczne zjazdy młodzieży ze szkół noszących
Jego Imię z całej Polski.
W ubiegłym roku widoczny był wyraźny
wzrost liczby uczestników tego zjazdu.
Procesje z Najświętszym Sakramentem
po rynku w czasie nabożeństw majowych,
a w okresie Wielkiego Postu odprawianie
Drogi Krzyżowej po ulicach miasta jest także
pięknym akcentem uwielbienia Boga, iż
z niezbadanych Jego wyroków Papież
Przełomów wyszedł z Wadowic.
Z kultem naszego Ojca Świętego łączy
się postać św. o.Pio, którego relikwie zo-

stały sprowadzone do
naszej bazyliki i umieszczone na stałe w kaplicy Ukrzyżowania Pańskiego wraz z dużym
obrazem tego Świętego.
W naszej parafii powstała „Grupa Modlitewna o.Pio”.
Nasi księża podczas odwiedzin kolędowych zachęcali rodziny do gromadzenia się
w domach na modlitwie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II przekazując rodzinom tekst modlitwy.
Zewnętrznym wyrazem wdzięczności
Bogu za Jana Pawła II jest realizowana kaplica ku Jego czci. Wierzymy, że w maju
Ojciec Święty Benedykt XVI pobłogosławi tworzone sanktuarium Jana Pawła II
Wielkiego.
Stefan Mżyk

Pogłębienie
Członkowie Honorowej Straży NSPJ bardzo pragnęli przeżyć dzień skupienia poświęcony tematycznie Sercu Bożemu. Staraniem naszego Opiekuna Ks. Proboszcza
odbędzie się on w Klasztorze OO. Bernardynów w Alwerni k/ Trzebini. Tam znajduje się cudowny, łaskami słynący wizerunek Pana Jezusa „ Ecce Homo”. Konfe-

rencję wygłosi O. mgr Zbigniew Krzystek.
Klasztor ten, z gościnności znany jest
uczestnikom wadowickich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.
Wyjazd na dzień skupienia w sobotę 25
lutego o godz. 9.00 powrót około godz.
16.00. Koszt przejazdu 10 zł.
Anna Brańka

Dnia 30 stycznia odprawiliśmy pogrzeb śp. Józef Ficek. Zostały zamówione msze św.
od: Żony z synem, córki z mężem, siostry Marysi z mężem i dziećmi, siostry Juli Cholewy
z córką, wnuczki Anity i Sebastiana, rodziny Kondaków, sąsiadów z bloku nr 8 (I i II klatki)
– 3 msze święte.
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Spieszmy sie kochać
Jean Vanier pisze:
„Zostałem zaproszony przez
mego przyjaciela dominikanina do
niewielkiego miasteczka, gdzie
w prywatnym ośrodku był kapelanem. Prosił mnie, abym przyjechał
i poznał jego nowych przyjaciół,
osoby z upośledzeniem umysłowym. Jechałem tam z pewnym
i oporami, a nawet lękiem, by spotkać ludzi słabych i kruchych, okaleczonych z powodu wypadku lub
choroby, z pewnością jeszcze bardziej okaleczonych przez pogardę
i odrzucenie. Każdy okazywał
przywiązanie, pytając słowem lub
spojrzeniem: „Czy mnie kochasz?
Czy chcesz stać się moim przyjacielem?” Swoim zranionym, obolałym ciałem pytał: „Dlaczego?
Dlaczego jestem taki? Dlaczego
moi rodzice mnie nie chcą? Dlaczego nie jestem jak moi bracia i moje
siostry?”

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI HIOBA: DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 9, 16-19.22-23
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii

Hi 7, 1-4.6-7
Marność życia ludzkiego

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby

EWANGELIA:

Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy
Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł
mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
z Jakubem i Janem do domu Szymona
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał,
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała
wyszedł i udał się na miejsce pustynne,
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej.
i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon
On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiepodniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwadzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On
ła im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce
rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do
zaszło, przynosili do Niego wszystkich chosąsiednich miejscowości, abym i tam mógł
rych i opętanych; i całe miasto było zebranauczać, bo na to wyszedłem». I chodził
ne u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozpo całej Galilei, nauczając w ich synagomaitymi chorobami i wiele złych duchów
gach i wyrzucając złe duchy.
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom
Oto słowo Pańskie.

„Abym mógł nauczać”

za swoją księgę, za księgę swoich mądrości? Cieszysz się prawdami, które już doszły do ciebie? Starasz się żyć zgodnie
z nimi? Jest dla ciebie Ewangelia wprost niewyczerpanym źródłem mądrości, studnią
bez dna, przestrzenią nie do ogarnięcia?

Uczysz się Jezusowej Ewangelii? Otrzymujesz w niej potwierdzenie swoich przeczuć? Rozsuwają się chmury twoich wątpliwości? Wiesz już dużo więcej? Rozumiesz ją? Zgadzasz się z nią? Uważasz ją

KS.M.M.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę lutego, na mszy św. o godz. 13.15,
udzielamy specjalnego błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii
lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Mateusz Kacper Obrządkiewicz
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W przytulnym kościółku, wyciszeni
i skupieni uczestniczyliśmy w mszy św.,
przed obrazem ,,Jezu ufam Tobie” odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.
W cichej modlitwie polecamy Bogu miłosiernemu nasze intencje, z którymi pielgrzymujemy.
W drodze powrotnej odmawialiśmy radosną część różnica. W naszych sercach
zagościła radość. Mogliśmy odwiedzić miejsca, które przypomniały nam Ojca Świętego. Obejrzeć piękne bożonarodzeniowe
szopki. Śpiewać kolędy.
Za ten niezwykły dzień dziękujemy ks.
proboszczowi, który z nami pielgrzymował.

(ciąg dalszy ze str.5)

na ruchoma szopka. Oprócz tradycyjnych
figurek jest akcent regionalny – Grupa
Krakowiaków, a także są figury współczesne. Zajmujemy miejsca w ławkach
i kolędujemy. Czas szybko biegnie, opuszczamy centrum Krakowa i jedziemy do
Łagiewnik, gdzie w 1997 roku Jan Paweł
II zawierzył miłosierdziu Bożemu losy
ludzkości, Kościoła i swego życia. Powiedział tam słowa: ,, Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże, owa
miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość”.

M. Zadora

Parafialne inicjatywy związane z Janem Pawłem II Wielkim
Dzień 2-go kwietnia 2005 r., w którym
nasz wielki Rodak Jan Paweł II odszedł
do Ojca był również silnym bodźcem religijnym dla naszej wspólnoty parafialnej.
W tamtych dniach ożywiło się życie religijne. Wyrazem tego był znaczny wzrost
przystępujących do komunii św. i wiele
czasu poświęconego modlitwie. Było wielkie błaganie Boga o przedłużenie życia
Papieża. Po Jego śmierci mieliśmy świadomość, że trzeba się modlić do Boga za
pośrednictwem naszego Papieża. Inspiracją do tak pogłębionej pobożności stały
się liczne rzesze pielgrzymów z różnych
zakątków Polski, a nawet świata.
Tego ducha religijnego pragniemy rozwijać nadal. Od dnia śmierci Ojca Świętego 2-go każdego miesiąca odprawiana jest
wieczorna msza św. o rychłą beatyfikację
Ojca Świętego poprzedzona godzinną adoracją przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Po zakończonej liturgii i
odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego wierni
udają się wraz z kapłanami pod dom rodzinny Ojca Świętego odmawiając dziesiąt-

kę różańca i modląc się do Sługi Bożego Jana
Pawła II, by o godzinie 21.37, po wysłuchaniu hejnału odegranego przez trębacza, zaśpiewać ulubioną przez naszego Papieża „Barkę”. Od obecnego roku nabożeństwo to zostało ubogacone dzięki zapraszaniu poszczególnych parafii naszego dekanatu do przewodniczenia tym uroczystościom. I tak w
miesiącu styczniu uroczystościom przewodniczyła parafia z Witanowic wraz ze swym
proboszczem – głównym celebransem i kaznodzieją. Tłumnie przybyli wierni z tej parafii wraz z chórem i scholą. Bardzo uświetnili
to nabożeństwo.
W lutym przewodnictwo objęła parafia
Chocznia wraz ze swymi duszpasterzami.
Chocznianie zawsze umieją się w sposób okazały zaprezentować. Uczynili to i tym razem.
Wielka wdzięczność im za tę postawę.
Stałym punktem naszego kalendarza religijnego jest też msza św. wieczorna odprawiana 16-go każdego miesiąca. Jest ona również składana Bogu w intencji o szybką beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, a po
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(ciąg dalszy na str. 8)

Czwartek 9 lutego
6.00 O błog. Boże dla Ks. Stanisława
w rocznice chrztu
7.00 Śp. Kazimierz Satława
7.30 Śp. Stanisław Rzepa
8.00 Śp. Robert Wyroba
12.00 Śp. Czesław Trela
Obł.Boże dla nowopowołanej placówkiSKOK
18.00 Śp. Tadeusz Hałas
Śp. Antoni, Bronisława, Stefania,
Zofia Renkiewicz

Intencje mszalne

Poniedziałek 6 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Stanisław Rzepa
7.30 Śp. Robert Wyroba
8.00 Śp. Tadeusz Hałas
12.00 Śp. Czesław Trela
18.00 Śp. Irena Laskowska
Śp. Helena Broda
Śp. Agata Jurczak Kordek

Piątek 10 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Czesław Trela
7.30 Śp. Tadeusz Hałas
8.00 Śp. Stanisław Sopicki - 30 r. śm.
Śp. Jan Graca
12.00 Śp. Mieczysław Giertuga - 2 r. śm.
18.00 Śp. Stanisław Rzepa
Śp. Józef Bryja

Wtorek 7 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Tadeusz Hałas
7.30 Śp. Robert Wyroba
8.00 Śp. Czesław Trela
12.00 Śp. Franciszek, Janina z dziećmi
18.00 Śp. Stanisław Rzepa
Śp. Jan Sikora - 11 r. śm

Sobota 11 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Tadeusz Hałas
7.30 Śp. Stanisław Rzepa
8.00 Śp. Czesław Trela
12.00 Dziękczynno błagalna za10 lat abstynencji
18.00 Śp.Maria,Tadeusz,Zofia,Michał,Tadeusz
Śp. Emilia Brzukała

Środa 8 lutego
6.00 Śp. Kazimierz Satława
7.00 Śp. Tadeusz Hałas
7.30 Śp. Stanisław Rzepa
8.00 Śp. Mieczysław Kłobuch - 18 r. śm.
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Czesław Trela
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Niedziela 12 lutego
6.00 Śp. Tadeusz Hałas
7.30 O błog. Boże dla Róż Różańcowych
Śp. Edward Wyka
9.00 Śp. Adolf Gonet - 11 r. śm.
10.30 Śp. Helena i Stanisław
Śp. Kazimierz Satława
12.00 Śp. Tomasz Lisko
13.15 Roczki
18.00 Śp. Czesław Trela

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki
i towarzyszy, w środę – wspomnienie św. Hieronima Emilianiego, zakonnika, w piątek –
wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, w sobotę – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z
Lourdes.
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V NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 lutego 2006 r.
1. Dzisiaj msze św. ofiarujemy w intencjach rodzin, które przyjęły błogosławieństwo kapłańskie podczas tegorocznej kolędy. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie kapłanów nawiedzających rodziny.
2. W ramach przygotowania do godnego przeżycia I rocznicy śmierci Jana Pawła II w niedzielę 2 kwietnia, a także właściwego przyjęcia w sobotę 27 maja
w Wadowicach Namiestnika Chrystusowego Benedykta XVI prosimy rodziny
o stworzenie sztafety modlitewnej polegającej na wybraniu określonych dni, czy
też dnia w tygodniu, w którym cała rodzina wspólnie przy zapalonej świecy -odmówi dziesiątkę różańca wraz z modlitwą
o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Godnym pochwały byłoby, by w tym dniu rodzina przystąpiła do komunii św., lub chociaż przedstawiciel rodziny. Prosimy
o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii chę-

ci przystąpienia do sztafety modlitewnej.
3. W sobotę, 11 lutego w wspomnienie
objawienia Matki Bożej w Lourdes z woli
Ojca Świętego obchodzimy Światowy
Dzień Chorego. Wszystkich, którzy się źle
mają, zapraszamy w tym dniu na mszę św.
o godz. 12.00.
4. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbliższym czasie odnowili prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii wpłacając 30,- zł na rok.
5. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
Dzień Skupienia w sobotę 18 lutego w Harmężach. Wyjazd o godz. 8.30. Natomiast
Honorowa Straż Serca Bożego zaprasza
do udziału w Dniu Skupienia w Alwernii
w sobotę 25 lutego. Wyjazd o godz. 9.00.
Powrót ok. 16.00. Koszt przejazdu 10 zł.
Chętnych zapisujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

XIV Światowy Dzień Chorego
W najbliższą sobotę, w Dzień Matki Bożej z Lourdes, szczególnym zainteresowaniem otoczymy chorych psychicznie. XIV
Światowy Dzień Chorego poświęcony jest
tym chorym. Ojciec Święty Benedykt XVI
w specjalnym orędziu przeznaczonym na
ten Dzień pisze: „Przy tej okazji Kościół
zamierza ze szczególną troską pochylić się
nad cierpiącymi, zwracając uwagę opinii
publicznej na problemy związane z dolegliwościami umysłowymi, które dotykają już
1/5 ludzkości i stanowią prawdziwą bolączkę społeczno-zdrowotną”.
Papież omawia przyczyny chorób psychicznych. Są nimi konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, nasilający się terroryzm,
kryzys wartości moralnych. Są też przy-3-

czyny genetyczne. Bolesną sprawą jest
marginalizacja chorych umysłowo, uważanych często za ciężar dla rodziny i wspólnoty. Ojciec Święty wyraża wielkie uznanie dla zasług tych wszystkich, którzy
w rozmaity sposób i na różnym szczeblu
pomagają ludziom umysłowo chorym. Podkreśla rolę niezbędnego ich leczenia. Namiestnik Chrystusa ubolewa, że chorych
umysłowo nie zawsze akceptuje rodzina,
a także otoczenie społeczne i dlatego nie
szuka dla nich pomocy.
Do tych chorych Papież mówi: „Drodzy
bracia i siostry doświadczeni chorobą umysłową. Pragnę was zaprosić do ofiarowania Ojcu wraz z Chrystusem waszego stanu cierpienia w przekonaniu, że wszelka
(ciąg dalszy na str. 4)

Gdy myślę o ważkich słowach wypowiedzianych przez Namiestnika Chrystusowego na tegoroczny Światowy Dzień
Chorego – tym bardziej kieruję moją serdeczną prośbę do tych rodzin, które mają
bliskiego umysłowo chorego. Kieruję prośbę do tych środowisk, gdzie tacy ludzie
przebywają. Staje mi przed oczyma zwłaszcza Dom Opieki Społecznej na ul. Pułaskiego.
Choroba chorobie nierówna. Umysłowa
choroba w odczuciu społecznym bardzo
deprecjonuje człowieka. Choroba fizyczna
jest najczęściej przejściowa. Umysłowa
może trwać latami. Odznacza się brakiem
kontaktu. Ten człowiek ma swój świat.
Często niezrozumiały dla nas. To choroba,
która bardzo upokarza tak chorego, jak
i jego bliskich.
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” –
mówi Jezus.

(ciąg dalszy ze str.3)

próba przyjęta z uległością zasługuje na
uznanie i ściąga na całą ludzkość łaskawość
Boga. Wyrażam uznanie wszystkim, którzy
zajmują się wami w rodzinach, w domach
opieki, w szpitalach dziennych, na oddziałach diagnozy i opieki lekarskiej, i wzywam
ich do starań o wielką troskę o was”.
W orędziu skierowanym na Dzień Chorego, Ojciec Święty pisze: „Duszpasterzom,
stowarzyszeniom i organizacjom wolontariatu zalecam wspieranie przez konkretne
formy i inicjatywy rodzin obarczonych chorymi umysłowo. Życzę im, aby umacniała
się i szerzyła kultura przyjęcia ich i dzielenia się nimi także dzięki właściwym ustawom i programom w dziedzinie służby zdrowia, przewidującym wystarczające środki
na ich konkretną realizację. Każdy chrześcijanin jest powołany do wnoszenia swego wkładu, aby została uznana, uszanowana i wspierana godność tych naszych braci
i sióstr”.

Ks. Proboszcz

Radość Babci!
Jako Babcia żyłam w czasie, gdy o czym
innym mówiło się dzieciom w domu, a co
innego słyszały w przedszkolu i szkole.
W domu uczyliśmy dzieci o Bożej Dziecinie, Św. Mikołaju, i aniołach. Natomiast
w tamtych czasach w szkole często powtarzano naukę o dobrym Dziadku Mrozie i o
podarkach na gwiazdkę. Nie było łatwo
pokonać to rozdwojenie, aby można było
wszystko odnosić do Boga.
Chwalę obecny czas, trudny pod względem
ekonomicznym, ale oddycham wolnością. Jestem starszą osobę i dożyłam tego czasu, że
mogę otwarcie i głośno wyrażać swoje poglądy. Nieraz przed Bogiem użalałam się na zeświecczenie rodzin moich dzieci.

W tym roku było mi dane odwiedzić
z okazji Dnia Babci dwa wadowickie przedszkola, do których uczęszczają moje wnuki. Panie Wychowawczynie w obydwu
przedszkolach bardzo starannie przygotowały dzieci, przedstawiając jasełka. Dziękowały Bogu za Babcie i Dziadków prosząc o potrzebne dla nich dary. Miłość gościła w ich sercach wyciskając łzy radości
w niejednym oku. Kolędowały z nami
wspólnie robiąc to bardzo pięknie i chętnie. Dziękuję Wychowawczyniom za taki
Dzień Babci. Takie wychowanie będzie
owocowało w sercach przyszłych Polaków.
Helena Bik
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Styczniowe pielgrzymowanie
27 stycznia, piękny styczniowy piątek,
wszystko pokryte białą szatą, czternastostopniowy mróz zza chmur przejrzało słońce, w którego promieniach świat wydaje
się piękniejszy, radośniejszy.
W taki dzień pod przewodnictwem
ks. Prałata Jakuba Gila, grupa pięćdziesięciu osób wybrała się na kolejne, ale
pierwsze w 2006 roku pielgrzymowanie
do Łagiewnik, ale nie tylko. Rozgrzewało
nas wspólne śpiewanie kolęd, ale również
radosna wiadomość, że za cztery miesiące, 27 maja odwiedzi nasze miasto Ojciec
Święty Benedykt XVI.
Ksiądz Prałat zapoznał nas z programem
wizyty. Nasze pielgrzymowanie to modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II
oraz modlitwę za Papieża Benedykta XVI.
Najpierw pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, która często nazywana jest
Kalwarią ,,Papieską”. Tu w kaplicy Matki
Bożej modliliśmy się o rychłą beatyfikację
Jana Pawła II. Ks. Prałat odczytał przejmującą modlitwę zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej siebie samego, Kościoła
i Ojczyzny, którą Ojciec Święty wypowiedział 19 VIII 2002 roku. Oto jej fragment
,,Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję, którą mi
zlecił Zmartwychwstały”. Później obejrzeliśmy największą i najbardziej znaną na
Podbeskidziu szopkę Bożonarodzeniową,
która w obecnym kształcie budowana jest
od 1963 r. i zachwyca kolejne pokolenia.
Pierwszy kościół który nawiedziliśmy
w Krakowie to kościół bernardyński pod
Wawelem. Wnętrze kościoła robi duże wrażenie dzięki bogatemu, późnobarokowemu
wystrojowi, a także wspaniałości licznych
ołtarzy i niewielkich, lecz zapełniających

wszystkie wolne miejsca ołtarzyków.
Po prawej stronie w jednej z kaplic znajduje się szopka. Naszą uwagę zwraca piękne, gwiaździste niebo, oraz wymalowana
panorama.
Następnie udaliśmy się do Franciszkanów.
Po wejściu do wewnątrz szczególną uwagę zwracają wspaniałe witraże w prezbiterium i nad chórem, projektu Stanisława Wyspiańskiego. Kierujemy się do kaplicy, gdzie
znajduje się szopka z biblijnymi postaciami.
Kościół Franciszkanów należał do ulubionych miejsc modlitwy Ojca Świętego jeszcze jako arcybiskupa krakowskiego. Podczas wizyt w Asyżu powiedział te słowa:
„W Krakowie mieszkałem w pobliżu średniowiecznego kościoła Franciszkanów
i często tam chodziłem na poranną modlitwę, a także odprawiałem Drogę Krzyżową.
Nawiedzałem też w tym kościele kaplicę
Matki Bożej Bolesnej”. Ojciec Święty odwiedził ten kościół jako Papież w czerwcu 1979r
i sierpniu 1981r.
My też nawiedziliśmy kaplicę Matki Bożej
Bolesnej zwanej Smętną Dobrodziejką i przed
Jej obrazem modliliśmy się w intencjach naszego pielgrzymowania.
Po wyjściu z kościoła stanęliśmy przed
znanym nam oknem na ul. Franciszkańskiej
3. Przed oczyma staje nam postać naszego
ukochanego Ojca Świętego. Śpiewaliśmy
Jego ulubioną pieśń ,,Barkę”. Późnej poszliśmy na dziedziniec Kurii Biskupiej, przed
pomnik Jana Pawła II i zrobiliśmy zdjęcie
grupowe. Oglądaliśmy wystawę fotograficzną obrazującą kolejne lata życia Papieża.
Kolejnym kościołem to kościół OO. Kapucynów przy ulicy Loretańskiej. Zgodnie
z regułą zakonu, kościół mimo że barokowy jest skromny zarówno z zewnątrz, jaki
w wystroju wewnątrz. Zachwyca nas pięk-5-

(ciąg dalszy na str. 7)

