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Serdeczna wdzięczność
Zespół Charytatywny w zbiórce przy kościele w dniu 20 maja br. zebrał na pomoc dla

biednych rodzin naszej Parafii kwotę zł. 3.777.09 w tym: u Sióstr Nazaretanek zł. 226.67,
u Ojców Karmelitów zł. 553.67. Bóg zapłać ofiarodawcom za złożone ofiary.        W. Pióro

dzo kochał św. Maksymilia-
na, można odczytać to
z kazań biskupa Karola Woj-
tyła i papieża Jana Pawła II
– mówił kaznodzieja.

Św. Maksymilian jest
świętym kanonizowanym przez Papieża –
Polaka. I św. Maksymilian i Jan Paweł II
oddali się całkowicie Maryi – zawierzyli Jej
swoje życie.

Jan Paweł II nazwał św. Maksymiliana
patronem naszych trudnych czasów. Jak-
że jest to nadal aktualne. Św. Maksymilian
obecny był duchowo w naszej parafii, te-
raz jest już obecny fizycznie w relikwiach.
Po kazaniu następuje odczytanie dekretu
i uroczyste przekazanie relikwii na ręce ks.
Proboszcza.

W hołdzie Niepokala-
nej i św. Maksymiliano-
wi, wspólnota MI
z Wadowic ufundowała
sztandar Rycerstwa,
który został poświęco-
ny przez o. Krystiana.

Po eucharystii zaproszone wspólnoty
i siostry Misjonarki spotkały się przy ka-
wie, herbacie i oczywiście słodkościach.

Cała uroczystość to dzieło wspólnoty MI
dla uczczenia Roku Jubileuszowego Rycer-
stwa. Uroczystość była wielkim przeży-
ciem nie tylko dla Rycerzy, ale dla całej
wspólnoty parafialnej.

Relikwie św. Maksymiliana zostały
umieszczone na ołtarzu w Kaplicy Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy, gdzie co-
dziennie jest wystawiony i adorowany Naj-
świętszy Sakrament.

Maria Wolczko

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę czerwca, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Mikołaj Piotrowski
Szymon Graca
Jakub Chlebicki
Joanna Pankiewicz
Joanna Paterek
Iga Woźniak
Hubert Targosz

Maja Mleczko
Roch Pamuła
Natalia Wądolny
Franciszek Jurkowski
Julia Korzeniowska
Anna Warchał
Mikołaj Ćwiertnia

Boże Ojcze Wielkiego Mi-
łosierdzia, dziękujemy Ci za
to, że pozwoliłeś nam prze-
żyć tak cudowny pontyfikat
naszego Wielkiego Rodaka
Jana Pawłą II.

Z wielką wiarą i nadzieją
błagamy Cię o rychłe wy-
niesienie na ołtarza Twoje-
go Sługi, papieża Jana
Pawła II.

Józefa Kiełtaczyńska
Jolanta Knapik z synami
Władysława Szczepanik

(ciąg dalszy ze str. 7)
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(ciąg dalszy ze str. 5)

O. Wiesław Dawidowski OSA

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRZY-
SŁÓW:
Prz 8, 22-31

EWANGELIA:  J 16, 12-15

Rz 5, 1-5

Oto słowo Pańskie

Jezus powiedział swoim uczniom:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś

przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

IX Niedziela Zwykła
Uroczystość Najświętszej Trójcy 03 czerwca 2007 r.

1. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o żywą wiarę. O godz. 17.30
odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwo-
nienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed
uroczystością Bożego Ciała. Obecność na
próbie konieczna do wzięcia udziału w pro-
cesji. Zapraszamy dzieci w strojach kra-

kowskich. Prosimy o przyniesienie nieuży-
wanych strojów.

2. W czwartek jest uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas
Bożym Ciałem. W tym dniu wierzący biorą
udział w uroczystej procesji z Najświętszym
Sakramentem. Rozpocznie się w naszej Bazyli-
ce mszą św. o godz. 10.30, a zakończy przy ko-
ściele św. Piotra.

świątynię, krużganki. Ołtarze i obrazy
w kościele poświęcone są niemal wyłącz-
nie świętym augustiańskim. Dłużej zatrzy-
maliśmy się przy rzeźbie św. Rity z Cascia,
mistyczki, patronki od rzeczy niemożli-
wych, której kult w kościele Augustianów
szerzy się od schyłku XX stulecia.

Opuszczamy urokliwą część Krakowa
i jedziemy do głównego celu naszego piel-
grzymowania – Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Część grupy kie-
ruje się bezpośrednio do kaplicy klasztor-
nej, pozostali udają się na zwiedzanie.
Z wieży widokowej zobaczyliśmy duży me-
talowy krzyż, zbudowany z elementów oł-
tarza wzniesionego w 2002 roku na kra-
kowskich Błoniach na papieską mszę. Krzyż
ustawiono na miejscu, gdzie ma powstać
Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”.
Krzyż został poświęcony 18 maja 2007 r.
w 87 rocznicę urodzin Jana Pawła II przez
kardynała Stanisława Dziwisza. O godz.
15.00, jako liczna grupa pielgrzymów,
uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia,
a następnie we mszy św.

Każdy z nas modlił się również w kapli-
cy wieczystej adoracji. W centrum kaplicy
znajduje się monstrancja, a w niej Najświęt-
szy Sakrament. W wiecznej lampce, która
pali się nad ołtarzem, płonie ogień zapalony
w kaplicy papieskiej na Watykanie, prze-
kazany przez Ojca Świętego Jana Pawła II
kustoszowi łagiewnickiemu sanktuarium
16 grudnia 2003 r i przywieziony do Kra-
kowa.

Ogień ten został nazwany „ogniem miło-
sierdzia”. Ma bowiem przypominać
wszystkim słowa Ojca Świętego wypowie-
dziane podczas poświęcenia bazyliki, oto
ich fragment:

„Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.
Trzeba przekazywać światu ogień miłosier-
dzia. W miłosierdziu Boga świat znajduje
pokój, a człowiek szczęście”.

Myślę, że każdy z nas po tej pielgrzymce
wracał do domu szczęśliwy, radośnie
brzmiały śpiewane w autokarze pieśni Ma-
ryjne. Dziękowaliśmy ks. Prałatowi Fran-
ciszkowi Skupniowi za wspólne pielgrzy-
mowanie.

M. Zadora

Relikwie św. Maksymiliana w Wadowicach

(ciąg dalszy na str. 8)

W piękną  majową niedzielę (13 maja -
święto NMP) przeżywamy uroczyste
wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana do
parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Relikwie odbieraliśmy kilka dni wcześniej,
z rąk o. Gwardiana Niepokalanowa - Stani-
sława Piętki, na uroczystej mszy św. –
8 maja, w święto św. Stanisława /również
imieniny o. Stanisława/.

Uroczystość wprowadzenia relikwii od-
była się w dniu, który wybrała sama Nie-
pokalana – /90 rocznica objawień fatim-
skich/. Na naszą uroczystość przybyły za-

proszone wspólnoty MI z Krakowa – Mi-
strzejowic; Kraków parafia św. Alberta,
z Suchej Beskidzkiej; z Harmęż; Rychwał-
du i Misjonarki ojca Kolbego z Harmęż.

Eucharystię koncelebrują: o. Krystian
Żmuda V-ce Prezes Narodowy Rycerstwa
w Polsce i ks. Infułat Jakub Gil – proboszcz
parafii Ofiarowania NMP.

Św. Maksymilian przybywa do parafii,
bardzo bliskiej Janowi Pawłowi II, mówi
w kazaniu o. Krystian. Jan Paweł II bar-

W świecie różnorodności, zamętu i bez-
ładu, nosimy w sercach pragnienie jedno-
ści, porządku i harmonii. Jednocześnie
z podejrzliwością patrzymy na powierz-
chowną jedność demaskującą błędy czło-
wieka, sztucznie wyrównującą różnice, eli-
minującą przeciwników przy pomocy nie-
wybrednych środków. W próbach usiłują-
cych sprowadzić wszystko do kolektywu
słusznie dopatrujemy się karykatury rze-
czywistości. Szukając jedności, poszuku-
jemy równocześnie rzeczywistości dyna-

micznej, w której sercu trwa niezmienna
miłość, poczucie więzi wspólnoty i radość
życia. Wszelkie inne rozwiązania są doraź-
ne, tymczasowe i niedoskonałe, a nawet
błędne.

Być może nie jesteśmy tego świadomi,
ale owe tęsknoty znajdują swoje spełnienie
w chrześcijańskiej wierze w Troistego
Boga. Ojcowie Kościoła mawiali, że życie
Boga jest jakby pulsowaniem, w którym
z jedności powstaje Trójca, a z Trójcy jed-
ność.
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Poniedziałek  4 czerwiec
   6.00 Śp. Helena Węgierczyk
   7.00 Śp. Aleksander Gurdek
   7.30 Śp. Czesław Cholewa
   8.00 Śp. Genowefa Mateja
 12.00 Śp. Maria Żiaja
 18.00 Śp. Stanisława Byrska

Śp. Julia i zmarli z rodziny

Wtorek 5 czerwiec
    6.00 Śp. Helena Węgierczyk
    7.00 Sp. Jan, Stasnisław, Maria, Helena Polak
    7.30 Śp. Aleksandra Brzeźniak
    8.00 Śp. Stanisława Byrska
  12.00 O zdrowie i błog. Boże z podziekowaniem za

pomoc dla ks. Eugeniusza Łudzika od Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej

 18.00 Śp. Genowefa Mateja
Śp. Wojciech Baran, Bolesław Witek

Środa 6 czerwiec
    6.00 Śp. Helena Węgierczyk
    7.00 Śp. Czesław Cholewa
    7.30 Śp. Helena i Szczepan Jajeśnica i zmarli z rodziny
    8.00 Śp. Genowefa Mateja
  12.00 Śp. Stanisława Byrska
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  8 czerwiec
    6.00 Za zmarłych z rodziny Domagałów i Stanków
    7.00 Śp. Genowefa Mateja
    7.30 Śp. Maria Graca
    8.00 Śp. Czesław Cholewa
  12.00 Sp. Aleksander Gurdek
  18.00 Za zmarłych z róży męskiej

O zdrowie dla mamy

Sobota 9 czerwiec
    6.00 Śp. Stanisław Kurpiel
    7.00 Śp. Olgierd Sękowski
    7.30 O zdrowie i błog. Boże dla pielgrzymów z Pavia
    8.00 Śp. Marek Palus

Śp. Urszula Sawa - Palus
  12.00 Śp. Genowefa Mateja
  18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Heleny

Pawłowskiej w 80 r. urodzin
Śp. Maria Chrapla - 6  r. śm.

Niedziela 10 czerwiec
  6.00 Śp. Genowefa Mateja
  7.30 Śp. Ewa Książek - 7 r. śm.

O błog. Boże dla Anity w 18 r. urodzin
   9.00 Śp. Maria Nowak - 2 r. śm., Michał mąż
 10.30 Podziękow. i o bł. Boże dla Stanisława w 80. r.ur.
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii

i Piotra oraz ich dzieci
 13.15 Roczki
 19.00 Śp. Maria i Marian Gabryl

Czwartek  7 czerwiec  Boże Ciało
    6.00 Śp. Genowefa Mateja
    7.30 Dziękczynno błagalna dla rodziny Pawlik

Śp. Antoni Ortman
    9.00 Śp. Ojciec Władysław Kluza - 12 r. śm.
  10.30 Sp. Stanisława Byrska
  13.15

  19.00 Śp. Jan Adamczyk - 1 r. śm.

Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

07 czerwca 2007 r.
1. Dzisiaj jest uroczystość Najświętsze-

go Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana
u nas Bożym Ciałem. Ojciec Święty Jan
Paweł II prosił w Liście Apostolskim:
„Zostań z nami”. „Niech w tym Roku
szczególnie żarliwie będzie przeżywana
uroczystość Bożego Ciała z tradycyjną
procesją, a następujące dni po Święcie
stały się pomocą do pogłębienia wiary w
żywą obecność Jezusa w Najświętszym
Sakramencie”.

2. Dzisiaj Msze Święte odprawiamy
w porządku niedzielnym – nie ma mszy św.
o godz. 12.00. W tym dniu wszyscy wie-
rzący biorą udział w uroczystej procesji,
która rozpocznie się w naszej bazylice
o godz. 10.30.

3. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Je-
zusa obecnego w Najświętszym Sakramen-
cie. Przez osiem dni, czyli oktawę, uroczy-
stymi procesjami po rynku o godz. 18.30
czcimy obecność Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Serdecznie zachęcamy do
uczestnictwa.

4. Dla ubogacenia tegorocznej oktawy
Bożego Ciała zapraszamy na procesję wie-
czorem o godz. 18.30: w piątek – matki
i ojców, w sobotę – babcie i dziadków,
w poniedziałek – młodzież szkół średnich,
we wtorek – młodzież gimnazjalna, w środę
– dzieci szkolne od I do VI klasy, w czwar-
tek – rodzice z małymi dziećmi w wózkach.

3. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Je-
zusa obecnego w Najświętszym Sakramen-
cie. Prosimy o wykonanie pierwszego oł-
tarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
Prosimy, aby drugi ołtarz wykonały siostry
Nazaretanki. W Boże Ciało w naszej bazy-
lice będą Msze Św. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
10.30, 13.15 i wieczorem o godz. 19.00.
Nie będzie Mszy Św. o godz. 12.00.

4. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.

5. W sobotę 9 czerwca spotkanie uczest-
ników pielgrzymki do Niemiec i Włoch.
Rozpoczęcie mszą św. o godz. 19.00.

6. Do Częstochowy pielgrzymujemy
w sobotę 16 czerwca o godz. 16.00. Koszt
przejazdu 25 zł. Do Łagiewnik pojedziemy
wyjątkowo w piątek 15 czerwca. Wyjazd
o godz. 10.00. Koszt przejazdu 10 zł. Chce-
my nawiedzić rynek krakowski wraz z jego
kościołami.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i mę-
czennika, w środę – wspomnienie św. Norberta, biskupa, w czwartek – Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, w piątek – wspomnienie św. Jadwigi,
królowej, w sobotę – wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 7)

Maj 2007 r. przeszedł już do historii. Po-
czątkowo był bardzo zimny, o minusowych
temperaturach w nocy. Brak było ciepłego
majowego deszczu. Ta niesprzyjająca po-
goda z pewnością odbije się na urodzajach.
Będą one o wiele mniejsze.

Przyroda w maju, z powodu zimna, kiep-
sko się rozwijała. Również i miłość do Matki
Bożej jakby trochu ostygła. W świadomo-
ści ludzi starszych majówki, to ulubione
nabożeństwo dzieci i młodzieży. Niestety
dzisiaj tego nie ma. Składa się na to wiele
czynników, a najczęstszym jest postawa
rodziców, którzy sądzą, że dziecko powin-
no mieć po lekcjach szkolnych wiele za-
planowanych zajęć. Płacą rodzice za róż-
nego rodzaju uzupełniające zajęcia. Idzie
dziecko na dodatkowe lekcje języków. Na
rytmikę. Na muzykę. Zajęcia w Domu Kul-
tury. Wszędzie tam dziecko musi być, bo
za to rodzice płacą. Często kochane ma-
musie uważają, że jeśli dziecku da się wiele
zajęć, to uchroni je od przypadkowych zna-
jomości, złego towarzystwa. Słuszność
tego myślenia ma jednak luki. Inni mają
wychować dziecko, a nie dom.

Rodzice nie wierzą w to, że w kształto-
waniu dziecka pomoże wiara. Często z tej
najprostszej przyczyny, że oni są coraz
mniej wierzący. Nie przypominają, ani za-
chęcają dziecka: „idź na nabożeństwo ma-
jowe”.

Najczęściej słyszę, że przecież oni nie
mają czasu. Wiem, że jak się kogoś kocha,
to zawsze znajdzie się dla niego czas.

Obchodzone 26 maja święto matki jest
tego niezwykłym dowodem. Najbardziej
cieszą się matki, gdy się o nich pamięta,
gdy z miłością i szacunkiem odnosi się do
nich. Na różny sposób stara się im pomóc.

Przeżyłem kilkakrotnie spotkanie z matką

Z drżeniem i niepokojem
w podeszłym wieku, która była mieszkanką
Domu Opieki Społecznej. Najczęściej tłu-
maczyła mi, że ona tu musi być, bo jej dzieci
są bardzo zajęte. Mają swoje domy i swoje
prace. Dla niej już nie może być miejsca w
rodzinnym kole. Mówiła to jakby chciała
sama siebie przekonać, a przecież przy tym
bardzo płakała. Czuła, że pewno źle wy-
chowała swoje dzieci. Nie mają teraz dla
niej czasu. Dla niej nie ma miejsca w gro-
nie rodzinnym. Jest obca wśród obcych.

Gdy słyszę jak z przekonaniem mówią
młode matki o swych dzieciach, że nie mają
czasu na nabożeństwo majowe – nie wiem
dlaczego powyższy obraz staje mi przed
oczyma. A pewno i wiem!

Mieć czas dla osoby kochanej to coś
normalnego. Pytanie zasadnicze jest, kto
w danym czasie jest tą osobą kochaną. My-
ślę, że w naszych papieskich Wadowicach
Matka Boża jest coraz mniej kochana przez
dzieci i młodzież. Ze smutkiem również
obserwuję jak tradycja wadowicka, o któ-
rej wspominał Papież, że przed lekcjami,
a nawet i po lekcjach, młodzież nawiedzała
kościół, aby przed obrazem Matki Bożej się
modlić, na moich oczach się kurczy. Co-
raz ich mniej przychodzi.

Bardzo proszę czytelników tego biulety-
nu, naszych dorosłych drogich parafian –
troszczcie się, by wasze dzieci, czy też
wnuki ten pobożny zwyczaj wadowicki
podtrzymywały i ożywiały. Kto kocha Ma-
ryję ten na pewno się zbawi. Wciąż aktual-
ne jest zdanie „przez Maryję do Jezusa”.

Za kilka dni rozpoczną się procesje Bo-
żego Ciała. Najświętszy Sakrament to wiel-
ka tajemnica naszej wiary. Przed dwoma
tygodniami na dróżkach Matki Bożej przy-
bliżaliśmy pielgrzymom posynodalną ad-
hortację apostolską Benedykta XVI na te-
mat „Sakrament Miłości”. Byłem pod wra-
żeniem jak Papież w tym dokumencie wzy-

wa kapłanów do pięknej celebracji Mszy
Św. Używa słów „ars celebrandi” – „sztuka
celebracji”, czyli piękno odprawiania Mszy
Św. Myślałem wtedy, że jest to nieustan-
ny wymóg mojego życia kapłańskiego.
Czym żywsza i głębsza wiara tym święt-

sze sprawowanie Mszy Św. Tak było
u św. Ojca Pio, a także u naszego Wielkiego
Jana Pawła II.

Dla każdego katolika jest też wielkim obo-
wiązkiem, praca nad coraz piękniejszym
uczestnictwem w Ofierze Eucharystycznej.

Majowe pielgrzymowanie na Skałkę i do Łagiewnik
W piękny, upalny majowy piątek, 54-

osobowa grupa pod przewodnictwem
ks. prałata Franciszka Skupienia wyruszyła
na kolejną pielgrzymkę.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
od odśpiewania litanii loretańskiej. Później
ks. Prałat przybliżył nam postać św. Sta-
nisława – biskupa i męczennika. Kiedy
w Krakowie opuściliśmy chłodny autokar,
trudno było się przyzwyczaić do tempe-
ratury panującej na zewnątrz. Żar lał się
z nieba, ale wytrawnym pielgrzymom to
nie przeszkadzało.

Skierowaliśmy się do kościoła pw św.
Michała Archanioła i św. Stanisława Bi-
skupa na Skałce, oo. Paulinów.

Skałka to nieznaczny, wapienny pagó-
rek położony na wprost Wzgórza Wawel-
skiego. Miejsce związane od stuleci z kul-
tem św. Stanisława ze Szczepanowa. To
tutaj, wedle tradycji, stanęły naprzeciw
siebie dwie osobowości: król Bolesław
Śmiały i biskup krakowski Stanisław, bro-
niący ładu moralnego. Doszło do tragicz-
nego w skutkach konfliktu. W 1079 roku
biskup poniósł męczeńską śmierć w star-
ciu z racjami monarchy.

Na dziedzińcu przed wejściem do ko-
ścioła zatrzymaliśmy się przy „Sadzawce
św. Stanisława”, gdzie według legendy
wrzucono poćwiartowane ciało świętego
biskupa. Potem stanęliśmy obok krzyża
przypominającego spotkanie Papieża Jana

Pawła II z młodzieżą na Skałce 8 czerwca
1979 roku. Po wejściu do bazyliki zachwy-
cił nas piękny, barokowy wystrój. W ołta-
rzu głównym obraz Michała Archanioła. My
podeszliśmy do ołtarza św. Stanisława,
w którym mieści się obraz Świętego
w ozdobnej sukience. Odśpiewaliśmy trzy-
krotnie: „Święty Stanisławie, patronie nasz,
Opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami”.

Zakonnik opowiedział nam historię powsta-
nia świątyni, zapoznał z obrazami znajdują-
cymi się w bazylice. Zwrócił uwagę na
umieszczony na ołtarzu pień, gdzie według
tradycji posiekano ciało św. Stanisława, oraz
na pektorał /ozdobny krzyż biskupi/ poda-
rowany na Skałkę przez Ojca Świętego Jana
Pawła II.

Przed obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej, uznawany przez krakowian za wize-
runek cudowny, zaśpiewaliśmy „Czarną
Madonnę” i „Apel Jasnogórski”. Następnie
zeszliśmy do krypty z grobami wybitnych
Polaków, twórców kultury religijnej i naro-
dowej. Pochowano tam m.in. J. Długosza,
W. Pola, J. Kraszewskiego, A. Asnyka,
St. Malczewskiego, St. Wyspiańskiego,
Cz. Miłosza.

Pomimo upału nikt nie czuł zmęczenia,
dlatego postanowiliśmy odwiedzić położo-
ny w pobliżu kościół św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej. Wnętrze kościoła uderzyło nas
pięknem czystego gotyku. Zwiedziliśmy


